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empreGoS & eStáGIoS | Confira as vagas dessa semana - páGIna 06

“Se liga Jundiaí” 
promove descarte 
de eletrônicos

farmacêuticos já podem 
receitar medicamentos

O projeto, que conta com o apoio do 
UniAnchieta, conscientizou a população 
a descartar corretamente este material. 
Equipamentos como fogão, máquina de 
lavar, aspirador de pó e aparelho de som 
não devem ser descartados no lixo comum
páGIna 05

Remédios que não precisam de prescrição médica, como analgésicos, já podem ser 
receitados no balcão pelo profissional de Farmácia. Prática da automedicação é muito 
comum no Brasil, mas deve ser evitada  |   páGIna 07

unianchieta oferece 
aulas gratuitas 
de reforço
Os estudantes do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, de 

todas as escolas do município, poderão ter aulas extras de 

inglês e português supervisionadas por docentes do curso de 

Letras. Uma ótima oportunidade para tirar dúvidas e fixar o 

conteúdo aprendido em sala de aula  |   páGIna 03

estudantes 
visitam a 
exposição 
o fantástico 
corpo humano
O passeio permitiu que os alunos 
desvendassem alguns mistérios do 
organismo humano. Atividade foi 
acompanhada e monitorada por 
professores da instituição   

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

Pouca chuva e baixo nível nos reservatórios afeta a Produção de 
energia no brasil 

alunos de ciências contábeis do anchieta irão ajudar a PoPulação 
durante este trabalho

anchieta na mídia

anchieta na mídia

Imposto de Renda 
na TVE

Coordenador do Anchieta 
fala sobre o Dia Mundial da 

Água para o Jornal de Jundiaí

Mais uMa eMissora de televisão foi 
conhecer uM Pouco Mais do trabalho 
que o anchieta fará Para auxiliar os 
Moradores da região na elaboração da 
declaração do iMPosto de renda. A TVE 
falou com a professora e coordenadora do 
projeto, Márcia Silveira, para tirar algumas 
dúvidas e repassar as informações para os 
seus telespectadores. Essa ação de apoio 
ao contribuinte acontecerá em Jundiaí, 
Várzea Paulista e Cajamar. g

o Professor e coordenador do 
curso de tecnologia eM gestão 
aMbiental do unianchieta, andré 
luiz da conceição, foi entrevistado 
Pelo jornal de jundiaí, jj, eM uM 
esPecial Produzido Pelo veículo 
sobre o dia Mundial da água. Nosso 
especialista falou sobre os efeitos 
que a falta de água pode causar na 
produção de energia no Brasil, já que 
as hidrelétricas são responsáveis 
por boa parte da geração desse 
recurso em todo o território. g

 A coordenadora do projeto, Márcia Silveira, durante 
a entrevista para a Televisão Educativa de Jundiaí

Economizar água é uma das medidas mais simples 
para evitar os conhecidos “apagões”
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o centro universitário Padre anchieta de 
jundiaí, o unianchieta, Por Meio do curso de 
letras, oferece aulas gratuitas de reforço 
das disciPlinas de inglês e Português 
aos estudantes do 6º ao 9º ano do ensino 
fundaMental. Podem participar alunos de 
todas as escolas do município. Neste primeiro 
momento, serão oferecidas  50 vagas para 
novos participantes. As atividades acontecem 
semanalmente, com aulas aos sábados, nas 
escolas Padre Anchieta, centro, das 9h às 12h.

Iniciado como um programa de estágio, 
em uma parceria da instituição com a Escola 
Estadual Siqueira de Moraes, o projeto começou 
suas atividades com poucos alunos interessados 
em sanar dificuldades recorrentes e históricas 
em inglês e português. Mas, com a ampliação de 
vagas e a divulgação informal feita pelos próprios 
participantes, novos alunos deste mesmo perfil 
e variada faixa etária demonstraram interesse e 

UniAnchieta oferece aulas 
gratuitas de reforço em inglês 

e português em Jundiaí
alunos do 6º ao 9º ano PodeM ParticiPar; aulas aconteceM aos sábados

oficializaram sua adesão. “Os alunos de Letras 
têm a oportunidade de acompanhar cada fase 
do projeto, que neste momento ganha corpo a 
cada semana, e isso colabora com a formação 
intelectual e profissional do aluno”, destacou a 
coordenadora do curso de Letras do UniAnchieta, 
Rutzkaya Queiroz dos Reis.

Todos os alunos são orientados e 
supervisionados por docentes do curso de Letras 
no preparo dos planos de aula e na prática em 
sala, trabalho esse proposto e desempenhado por 
um dos poucos cursos de Letras no país a oferecer 
habilitação dupla (Português/Inglês), tendo sido 
avaliado no último ENADE e alcançado nota 
máxima (5,0), o que lhe confere o posto de 16º 
melhor entre 574 cursos do território nacional. De 
acordo com a  Profª Rutzkaya, alfabetização não 
garante o entendimento da língua materna, o que, 
por consequência, inviabiliza o aprendizado de 
uma segunda língua, dificuldade essa observada 
já desde o ensino fundamental. “Esse projeto 
possibilita aos alunos do 6º  ao 9º  ano o contato 
constante com professores em formação nas 
Letras, nesta proposta de prática dos conteúdos 
estudados pela formulação de um pensamento 
discutido em sala de aula. É a oportunidade de 
aprender e entender o dinamismo da língua, seja 
o português ou o inglês”.   

 Os interessados podem fazer a inscrição no dia 
das aulas, a partir das 8h30, diretamente com os 
orientadores no Campus Central do UniAnchieta, 
Rua Marcílio Dias, 299 - Centro. g

educação

ABRIL
CIne CLuB LetRAs FestIm: “m, o vAmpIRo de 

dusseLdoRF” - FRItz LAng, 1931 (LetRAs)
12/04 , das 14h às 17h

Sala 25 - Edifício Tenerife - Campus Central

pALestRA “gestão de CARReIRA”
Palestrante: Sidinei Rolim
26/04 , das 10h às 12h

Campus Anchieta - Prédio Multidisciplinar 
3º andar/sala 59

Válido como duas horas de atividade complementar

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

Valido como duas horas de atividades complementar

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

PRoGRame-Se

Os alunos poderão tirar todas as dúvidas de 
inglês e português durante as aulas de reforço

06 abril  2014      |      03
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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 Prof. Educação Infantil 0-2 Anos
5857 Programador Jr.
5788 Assistente de Comércio Exterior
5811 Recepcionista
5828 Auxiliar de Expedição
5840 Est. de Farmácia Não Remunerado
5874 Auxiliar de Laboratório
5934 Estágio em Nutrição
5917 Engenheiro de Alimentos
5797 Estágio de Psicologia
5848 Desenhista Mecânico Jr.
5817 Estagiário
5891 Estágio  Química
5940 Auxiliar Contábil
5911 Analista de Departamento Pessoal
5897 Professor de Espanhol
5946 Líder de Cafeteria
5854 Estagiário
5903 Estoquista
5860 Colorista
5837 Assistente Técnico
5791 Estágio Adm. em Comércio Exterior
5923 Estagiário Auxiliar Financeiro
5831 Engenharia Mecânica/
 Mecatrônica OE 115243
5800 Venda Interna
5871 Engenheiro Metalúrgico
5914 Assistente de Faturamento
5920 Auxiliar Administrativo
5820 Est. - Pesquisa e Desenvolvimento
5937 Assistente de Vendas
5943 Jurídico
5794 Est. em Natação e/ou Musculação
5851 Consultora Comercial Junior
5863 Professor(a) de Inglês
5900 Assistente de Logística
5808 Estágio em Planejamento
5809 Estagiário em Vendas na 
 Área de Panificação
5886 Venda Interna
5926 Estagiário em Análise de Sistemas 
 e Correlatos OE 17126
5932 Assistente de RH
5826 Assistente de Compras Jr.
5832 A Verificar Com a Empresa
5878 Analista Contábil/Fiscal

5846 Venda de Loja
5895 Assistente de PCP
5823 Assistente de Controladoria
5872 Manutenção de Empilhadeira
5938 Líder de Lanchonete
5795 Analista de Qualidade
5915 Estagiário em Administração
5852 Professor de inglês
5909 Gestão da Qualidade
5858 Estagiário de Direito
5929 Estagiário de Enfermagem
5906 Conferente de Mercadorias
5835 Auxiliar de Mecânico
5935 Est. na Área de Desenvolvimento
5875 Assistente de Importação
5829 Venda Interna Telemarketing
5941 Estagiário
5869 Técnico de Automação
5918 Auxiliar Administrativo
5843 Estilista
5912 Técnico em Química
5855 Observador Comportamental
5849 Estagiário em Engenharia 
 da Produção / Mecânica.
5806 Estagiário(a) de Marketing
5930 Líder de Produção
5861 Portaria
5838 Faturista
5924 Est. Jornalismo/Letras - Prod. de  
 Textos - 3h/dia - Trabalho de Casa
5936 Auxiliar / Analista de Laboratório
5830 Segurança Alimentar
5870 Projetista Elétrico
5893 Sup. de Montagem de Máquinas
5821 Estagiário de Marketing
5944 Estagiário
5864 Laminador de Fibra de Vidro
5801 Instr. de Academia de Musculação 
 e Condicionamento Físico
5850 Consultor(a) de Recrutamento 
 e Seleção
5901 Assistente Administrativo
5810 Programador de PCP
5887 Estagiário em TI
5873 Auxiliar de Classe
5827 Conferente

5927 Auxiliar de Moda
5847 Fresador Convencional
5947 Ajudante
5910 Analista Contábil
5904 Estagiário(a) Pedagogia
5882 Ajudante de Produção
5905 Fresador; 1/2 Oficial Fresador
5813 Auxiliar Administrativo
5876 Assistente Jurídico
5888 Estagiário Técnico Mecânica 
 ou Mecatrônica
5922 Estagiário
5928 Estagiário
5942 Técnico em Logística
5919 Recepcionista
5819 Auxiliar de Laboratório
5868 Vendedor de Autos
5899 Suporte Técnico - OE 113234
5948 Analista de Qualidade
5833 Química/ Materiais OE 115245
5931 Programador C Sharp
5908 Operador de Telemarketing
5885 Conferente Logística
5839 Técnico de Segurança do Trabalho
5816 Est. de Engenharia de Produção
5879 Assistente Administrativo
5825 Estagiário em Direito
5845 Gerente de Cozinha
5822 Assistente Contábil
5896 Analista de Métodos e Processos
5916 Auxiliar de Laboratório
5865 Estágiário de Nível Superior em TI
5939 Desenv. Web Front-End Home Based  
 4 Horas por dia - Trabalho de Casa
5945 Fiscal de Cinema
5802 Estagiário de Projetos
5853 Auxiliar Administrativo
5902 Auxiliar Administrativo
5836 Mecânico

neMP ProMove oficina Para futuros estagiários
Ainda são muitas as dúvidas dos alunos referentes a questão do estágio, exemplo disso é a quantidade de contratos que são devolvidos 

diariamente à instituição por terem sido preenchidos de forma equivocada. Pensando nisso, o Núcleo de Empregabilidade e Relações 
Empresariais, o NEMP, realizará no dia 12 de abril às 10h uma oficina exclusivamente voltada à lei de estágio, como já faz em todo início de 
semestre.  Todos os graduandos do UniAnchieta podem participar. O objetivo é explicar como funciona esse processo, esclarecer as dúvidas 
dos alunos e orientá-los quanto ao preenchimento dos termos exigidos para a realização de estágio.

04      |     06 abril  2014
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UniAnchieta apoia 
campanha de descarte 

de eletrônicos em Jundiaí

o centro universitário Padre anchieta de 
jundiaí, o unianchieta, foi uMa das instituições 
que aPoiaraM o Projeto “se liga jundiaí”, 
que teve Por objetivo ProMover o descarte 
regular de equiPaMentos eletrônicos 
no MunicíPio. Viabilizado pela Secretaria 
Municipal de Planejamento e Meio Ambiente, 
o projeto pretendia conscientizar a população a 
destinar à reciclagem os equipamentos que se 
enquadravam no programa, fazendo o despejo 
correto desse material.

Para isso, o UniAnchieta contou com diversos 
pontos de coleta espalhados pelo campus. 
Foram doados os seguintes equipamentos: ferro 
elétrico, refrigerador, máquina de lavar roupa, ar 

instituição foi uM dos Pontos de descarte no MunicíPio

condicionado, televisão, secadora de roupas, forno 
micro-ondas, fogão, liquidificador, purificador de 
água, máquina de costura, batedeira, torradeira, 
aspirador de pó, aparelho de som, dentre outros. 

De acordo com o coordenador do curso 
de Engenharia Ambiental e Sanitária do 
UniAnchieta, Flávio Gramolelli, “a nossa 
ideia com este posto aqui na instituição foi 
conscientizar nossos alunos para o descarte 
correto desses equipamentos. Muitas vezes 
as pessoas estavam com esses eletrônicos 
em suas casas pegando poeira, e, quando 
vão se desfazer deles, acabavam jogando 
no lixo doméstico. Agradeço a participação 
de todos pelo grande volume de produtos 
entregues”, destacou. g

meio ambiente

Evolução 
Tecnológica em TI

É impressiOnAnte COmO se 
deu A evOluçãO teCnOlÓGiCA dOs 
COmputAdOres nOs últimOs 70 
AnOs. Desde o aparecimento do 
ENIAC, que era uma máquina que 
ocupava salas inteiras. Não podemos 
deixar de destacar a década de 70, 
onde concomitantemente surgiram 
gigantes da tecnologia da informação 
(TI), como a Microsoft e a Apple, com 
seus idealizadores Bill Gates e Steve 
Jobs, respectivamente. Hoje estamos 
na geração das redes sociais, como 
Facebook e Twitter; além do advento da 
computação nas nuvens, onde podemos 
trabalhar e desenvolver tarefas 
utilizando-se agora dos recursos da 
internet. Mas é claro: e se a internet cair, 
o que fazemos? Estamos completamente 
dependentes da internet hoje em dia. 
Atualmente, os smartphones e tablets 
estão na moda; dados de pesquisa 
comprovam que muitos brasileiros farão 
o primeiro acesso à internet não em um 
computador pessoal, mas sim em um 
dispositivo móvel. Quem sabe ainda 
viveremos a época dos nanorobôs, 
onde não precisaremos fazer cirurgias 
médicas complexas, mas poderemos 
ter um nanorobô injetado em nossa 
corrente sanguínea, para que ele possa 
atacar uma enfermidade exatamente 
no ponto onde ela ocorre. E os exo-
esqueletos? Eles já foram produzidos e 
estão sendo comercializados no Japão 
por algo em torno de cinco mil dólares. 
Estes dispositivos permitem que a força 
humana seja triplicada, fazendo com 
que um ser humano consiga levantar 
objetos que não conseguia levantar 
antes. Isso pode ser uma revolução 
no setor produtivo. Será que ainda 
estaremos vivos para nos depararmos 
com robôs andando pelos shoppings 
centers, pelas avenidas da cidade, 
dentro da faculdade? Acho que vale a 
pena refletirmos...

Juliano Schimiguel é Doutor e Mestre em Ciência 
da Computação pelo IC-UNICAMP, coordenador da 
Pós-Graduação do MBIT e professor nos Cursos de 
Engenharia de Produção e Sistemas de Informação. 

oPinião

Durante o projeto no município de Jundiaí, 
diversos aparelhos eletrônicos foram descartados

06 abril  2014      |      05
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Ensino Médio Técnico 
visita Expo Revestir

a feira é uM dos PrinciPais eventos Para os Profissionais de arquitetura, construção e decoração na aMérica latina

os alunos do 3º ano do ensino Médio 
integrado ao técnico eM design de 
interiores das escolas Padre anchieta de 
jundiaí realizaraM durante o Mês de Março 
uMa visita técnica à exPo revestir 2014, 
evento que aconteceu eM são Paulo, no 
transaMérica exPo center. Considerado hoje 
o Fashion Week da arquitetura e construção, 
o evento recebeu nesta edição mais de 50 mil 
visitantes do Brasil e outros países. 

Com a participação de empresas que são 
referência em produtos para construção e 
decoração, os alunos do Anchieta puderam 
presenciar o que existe de mais moderno, 
sustentável, inovador e prático na hora da 
elaboração de um projeto. “A participação 
nesses eventos destaca para os nossos 
jovens o que o mercado pode lhes oferecer 
na hora de conceber uma obra, aplicando 
alternativas de acabamento, por exemplo, que 
podem ajudar na economia da construção. 
Além disso, os expositores trazem produtos 
que, muitas vezes, não estão disponíveis 

acontece

em nosso mercado e que podem facilitar 
vida desses futuros profissionais”, destacou 
Amália Zamarrenho, diretora do ensino 
médio das Escolas Padre Anchieta.

Mais de 250 expositores participaram 

na últiMa seMana, a escola Padre anchieta 
de jundiaí levou os alunos do ensino 
fundaMental até a exPosição o fantástico 
corPo huMano, instalada no Maxi shoPPing. 
A atividade foi acompanhada e monitorada 
por professores da instituição.  De acordo 
com o docente Edison Bortolossi, “a ideia era 
mostrar como é mesmo fantástico o nosso 

corpo, todo esse sistema que é necessário 
para fazê-lo funcionar, se locomover. Os 
jovens ficaram fascinados com o que 
viram, não imaginavam que pudessem 
ter esse contato tão próximo, sem falar 
nos detalhes dos corpos”, destacou. A 
exposição já passou por mais de 40 países 
e foi visitada por 20 milhões de pessoas 
em todo o mundo. g

As adolescentes puderam conferir de perto as 
novidades para o mercado de arquitetura e construção

da Revestir nesse ano. O que se viu na 
feira foram muitas aplicações de peças 
com design retrô, tintas com cores fortes 
e vivas e muitas soluções para jardins e 
obras sustentáveis. g

O Fantástico Corpo Humano. 
Foto: Divulgação

Alunos do ensino fundamental visitam 
a exposição O Fantástico Corpo Humano
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agora os farMacêuticos PodeM Prescrever MedicaMentos de venda livre; Medida Pretende diMinuir a autoMedicação

a cena é coMuM: você Passa na farMácia 
ao final do dia Para coMPrar uM reMédio 
Para dor de cabeça ou uMa Pastilha Para a 
garganta que não Para de arranhar. Na maioria 
das vezes, você escolhe o medicamento pelo 
preço, por indicação de conhecidos ou mesmo 
pelo comercial na televisão. A partir de agora, o 
próprio farmacêutico poderá te ajudar e receitar o 
remédio mais indicado para o seu caso. 

Em 2013, o Conselho Federal de Farmácia 
(CFF) anunciou uma resolução que permite  que 
os farmacêuticos prescrevam medicamentos de 
venda livre, como antitérmicos e analgésicos. 
Essa resolução vem para deixar mais “formal” 
uma prática que já é comum em todo o Brasil, 
de comprar remédios em farmácia quando 

Não brinque com 
a sua saúde

aparece uma febre ou dor no corpo. O professor 
Rodinei Veloso, docente do curso de Farmácia 
do UniAnchieta e conselheiro do CRF/SP, explica 
que o farmacêutico “poderá prescrever os 
medicamentos isentos de prescrição (MIPS) 
como os alopáticos, os homeopáticos e os 
fitoterápicos”. Para quem ainda se confunde nos 
termos, medicamentos alopáticos são aqueles 
que vão produzir no organismo do doente reação 
oposta aos sintomas a fim de neutralizá-los; os 
homeopáticos são medicamentos preparados 
a partir de substâncias que são submetidas a 
triturações sucessivas ou diluições seguidas e 
os fitoterápicos têm a planta medicinal como 
matéria-prima.  

Essa resolução reforça o papel do farmacêutico 

nos cuidados com a saúde do paciente, que recorre 
ao profissional em visitas corriqueiras à farmácia. 
É uma tentativa de tornar a relação consumidor-
farmácia mais segura, já que muitos pacientes 
chegam no local pedindo uma indicação de 
remédio para o balconista. Agora, essa indicação 
será feita por escrito por um farmacêutico, que 
também deixará claro quais são as instruções 
de uso do medicamento. Hoje, os remédios são 
responsáveis por 40% de intoxicações no Brasil, 
mostrando que o cidadão brasileiro costuma se 
automedicar de maneira irresponsável. Segundo 
o professor Rodinei, a prática não interfere em 
nada no trabalho dos médicos, apenas contribui 
no uso racional de medicamentos. g 

Saúde

o PaPel do Profissional de farMácia
O farmacêutico formado  é responsável pela pesquisa e preparação de medicamentos, cosméticos e produtos de higiene pessoal; registra 

novas drogas, distribui e comercializa os produtos e verifica se chegam ao consumidor dentro das normas sanitárias. Em farmácias, ele distribui 
medicamentos e prepara fórmulas personalizadas. Com todo o conhecimento adquirido durante a faculdade, o profissional está apto para 
receitar esses medicamentos sem prescrição médica. “A prescrição de MIPS pode ser feita por qualquer farmacêutico desde  que atenda as 
normas da Resolução 586/13 do CFF, enquanto que os medicamentos tarjados devem estar vinculados a serviços fechados, e não em balcão 
de drogarias e farmácias conforme determina a Resolução 586/13 CFF”, comenta o professor. g
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A Faculdade Padre Anchieta de 
Várzea Paulista promoveu uma 
palestra para os guardas-mirins da 
cidade com o título “Profissional do 
Futuro”. Ministrada pelo professor 
Nelson Figueiredo Filho, a palestra 
destacou as vertentes que a 
educação é capaz de promover na 
formação dos jovens. Por meio de 
exemplos que demonstravam a 
evolução do mercado de trabalho 
e as habilidades que têm sido 
exigidas dos profissionais, o 
palestrante deu dicas para os 
jovens se manterem atualizados e 
aproveitarem as oportunidades.

Te vi no
Anchieta

As responsáveis pela 
organização do evento

Em uma palestra dinâmica, os jovens 
prestaram atenção em todas as dicas

O professor Nelson Figueiredo 
Filho falou da importância da 
especialização nos estudos

Muito conteúdo e novas 
informações para os 
estudantes presentes

Durante a palestra, o professor Nelson 
mostrou o perfil do profissional do futuro

Sala cheia no campus de 
Várzea Paulista

O professor destacou o mercado competitivo 
e a necessidade de se profissionalizar

A palestra aconteceu no campus 
de Várzea Paulista

Os jovens puderam aprender mais sobre 
as características do profissional do futuro

Ao final da palestra, os jovens 
perceberam que o importante 

é continuar estudando sempre!


