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formanda do 
anchieta é 

convidada para 
evento em Brasília

Ariane Cantuária da Silva, aluna do UniAnchieta, participou da 
cerimônia de posse do novo corpo de ministros, a convite do então 
Ministro da Educação, Aloizio Mercadante   |   páGIna 03

Com a expansão da 
rede privada de saúde, 
o envelhecimento 
da população e os 
programas do governo 
federal, a demanda por 
enfermeiros só aumenta 
no Brasil   |   páGIna 05

O processo seletivo 2014 já 
começou! Saiba mais sobre 
os cursos oferecidos e veja 
como se inscrever para o 
vestibular   |   páGIna 07

mercado aquecido 
para os profissionais 

de enfermagem

faculdade 
padre anchieta 
de várzea pta 
com inscrições 
abertas

volta às aulas 
no anchieta

O ano letivo de 2014 começou na última segunda-feira dia 
3, nas Escolas Padre Anchieta. Depois das férias, os alunos 
dos ensinos fundamental e médio voltaram animados para 
mais um semestre de estudos   |   páGIna 06

empreGoS | Confira as vagas dessa semana - páGIna 06
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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

Coordenadora do Curso de FarmáCia Falou um pouCo sobre os produtos 
de beleza que utilizam matéria-prima orgâniCa

iolanda Funy apresentou seu projeto para a mídia da Cidade

anchieta na mídia

anchieta na mídia

Profissional do Anchieta comenta 
as novidades do mundo da estética

Jornal de Jundiaí e TV Rede Paulista 
entrevistam aluna do Anchieta

a preoCupação Com a sustentabilidade 
e os produtos orgâniCos têm sido uma 
Constante no ambiente empresarial. Além de 
demonstrarem maturidade profissional e uma 
preocupação constante com o meio ambiente, 
as empresas que levam essa chancela como 
premissa acabam ganhando a atenção dos 
consumidores na hora da compra. Essa 
preocupação chega agora ao mundo da estética 
e da beleza. Dessa forma, a coordenadora do 
curso de Farmácia do Unianchieta, professora 
Érica Biguetti Ribas, foi entrevistada pela TVE 
na última semana para comentar os detalhes 
dos produtos estéticos que estão chegando 
ao mercado com matéria-prima orgânica. 
Além de serem menos agressivos ao corpo, 
maquiagens e desodorantes com produtos 

a aluna do anChieta de jundiaí, iolanda 
Funy, Foi entrevistada na última semana 
pelo jornal de jundiaí (jj) e pela tv rede 
paulista. Recém-formada em Engenharia de 
Alimentos, Iolanda veio de Guiné-Bissau para 
realizar um sonho, desenvolver e produzir 
alimentos a partir do bagaço de frutas e 
leguminosas africanas. Durante os cinco 
anos de graduação, a engenheira conseguiu 
criar bolachas, sucos e pães aproveitando 
partes que eram descartadas de alimentos 
como o caju. Com essa bagagem adquirida 
no Brasil, Iolanda quer agora voltar para o seu 
país e fazer a diferença. Como boa parte dos 
alimentos industrializados que chegam em 
Guiné-Bissau são importados, a africana quer 

A professora Érica Biguetti Ribas durante 
a entrevista sobre produtos orgânicos

Representante do UniAnchieta comenta 
sobre os intercâmbios realizados pelos 
estudantes da Instituição

orgânicos podem ajudar as pessoas com 
alergias, proporcionando uma sensação de 
naturalidade ao uso diário. g

agora produzir em grande escala os produtos 
que desenvolveu em sala de aula, facilitando 
o acesso das famílias mais humildes de Guiné 
a uma alimentação digna. g
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A sala de aula e o 
que está acontecendo 

fora dela

opinião

pArA umA FOrmAçãO universi-
tÁriA plenA, A diversidAde de 
experiênCiAs vivenCiAdAs pelOs 
AlunOs FAZ A diFerençA. Procurar 
diferentes métodos, diferentes visões 
e diferentes opiniões pode levar os 
estudantes a tirar suas próprias conclusões 
e estimulá-los a conhecer mais e ter seus 
próprios pontos de vista.

Semestre passado tive a oportunidade 
de tratar de um assunto em sala de aula 
de extrema importância na vida de cada 
um de nós: o tratamento de água. De 
forma clássica, o assunto foi discutido 
com os alunos em sala de aula. Os livros 
proporcionam sequências ideais, sem 
nenhum problema que possa aparecer. 
Deixamos, então, a sala de aula e fomos 
visitar duas estações de tratamento, com 
diferentes propósitos. 

A sequência didática do livro foi 
verificada na visita à estação de tratamento 
de água do Departamento de Água e 
Esgoto – DAE. O que cada etapa significa 
na teoria, ganhou imagens reais. Porém, 
quando o assunto era abastecer uma 
empresa de cosméticos, as adaptações 
fizeram-se necessário. Aí os alunos 
puderam verificar que da forma clássica 
surgem adaptações necessárias e, muitas 
vezes, mais vantajosas economicamente e 
ambientalmente.

O estudo por comparações e situações 
reais, auxiliando as aulas teóricas resulta 
na melhor maneira de vivenciar o assunto 
pelos alunos em minha opinião. g

RicaRdo augusto MaRques da costa é graduado 
em Engenharia Agronômica, com Especialização em 
Química e professor do Curso de Tecnologia em Gestão 
Ambiental do Centro Universitário Padre Anchieta – 
UniAnchieta.

acontece

primeira engenheira químiCa Com surdez severa do brasil partiCipou 
da solenidade de posse de três novos ministros

a aluna do unianChieta, ariane Cantuária 
da silva, partiCipou da solenidade de posse do 
novo Corpo de ministros na última segunda-
Feira, dia 3. Ariane viajou a convite do então 
ministro da Educação, Aloizio Mercadante.O 
ex-senador deixou a pasta da Educação para 
assumir a Casa Civil. As outras mudanças 
aconteceram na Saúde e na Comunicação. 
Ariane acaba de se formar em Engenharia 
Química. Ela é uma das primeiras mulheres 
com surdez severa a se tornar engenheira no 
país, a primeira em Química. A história de vida 
da jovem impressionou Mercadante, que fez 
questão da presença da jovem em Brasília.

A deficiência auditiva de Ariane é congênita, 
porém, esse não foi um empecilho para que a 
jovem se dedicasse integralmente aos estudos. “Na 
época do ensino médio e fundamental, ela nunca 
ficou para recuperação, sempre teve excelentes 
notas. A Ariane estudava nos finais de semana, 
não trocava os livros por nada. O desempenho 
dela sempre nos surpreendeu”, destacou a mãe 
da jovem, Marta Cantuária da Silva.

Aluna de Jundiaí participa da posse 
dos novos ministros em Brasília

Para acompanhar as aulas de engenharia, 
a jovem contou com uma intérprete de 
Libras, fornecida pela instituição. “A Ariane 
consegue fazer leitura labial, mas o trabalho da 
intérprete ajudou muito na sua formação. Em 
uma graduação que exige dedicação integral 
do aluno, essa atenção foi um diferencial”, 
lembrou o pai da jovem, Acilvio Oliveira da Silva.

Quem acha que a vitória de Ariane e da 
família para por aí está enganado. A jovem 
sonha tornar-se doutora em Engenharia. “Eu 
quero agora conseguir um trabalho na minha 
área e continuar estudando para me tornar 
uma doutora em Química. Este é o meu sonho 
e eu irei alcançar”, concluiu Ariane.

Mercadante se prontificou a ajudar Ariane 
a conseguir um emprego na área. A jovem 
encontrava dificuldades em arrumar um posto 
de trabalho devido a sua deficiência auditiva. O 
ministro pediu ao pai da jovem para relacionar 
algumas empresas em que a engenheira 
poderia trabalhar para que o governo possa 
auxiliá-la nesse processo. g

A estudante Ariane Cantuária da 
Silva se formou em Engenharia 
Química no UniAnchieta
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Neste início de 2014, os 
alunos das faculdades do 
Grupo Anchieta tiveram a 
tão esperada colação de 
grau. O nosso parabéns a 
todos os estudantes por 
essa conquista!

Te vi no
Anchieta

Comemorando a graduação em Engenharia!

 Toda a turma de Engenharia...
capelos no ar!

As formandas de estética, já 
com o diploma da graduação

O curso de Estética faz 
sucesso entre as mulheres!

Formanda do Marketing 
durante o juramento

Os estudantes de Gestão Comercial, já 
formados, acompanham o final da cerimônia

Os alunos de Publicidade 
e Propaganda em foto 
clássica de formatura!

Os professores e paraninfos durante 
a execução do Hino Nacional Agora sim, formada em Engenharia!

Aluna e professor de Administração, 
felizes com a conquista



não é só de médiCos que o brasil 
neCessita. As equipes médicas, formadas 
por profissionais interdisciplinares, são 
também compostas por colaboradores 
de enfermagem, fisioterapia, nutrição, 
odontologia e fonoaudiologia. Mas para 
um desses especialistas, o enfermeiro, 
o mercado de trabalho está muito bem, 
obrigado. Com a expansão da rede privada 
de saúde, o envelhecimento da população 
e os programas do governo federal, como 
o “Mais Médicos”, o setor vive uma fase 
positiva e intensa. Com isso, os salários 
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Profissionais de enfermagem são 
disputados no mercado de trabalho

Com a Falta de proFissionais qualiFiCados e o CresCimento do país, bons enFermeiros são disputados por 
grandes hospitais

mercado de trabalho

para a profissão dispararam e manter um 
bom profissional na empresa tornou-se uma 
tarefa complicada.

De acordo com o departamento econômico 
da prefeitura, somente nos últimos 12 meses  
em Jundiaí, o setor da saúde gerou mais de 500 
postos de trabalho, o que corresponde há mais 
de um terço dos empregos criados no município. 
Para o coordenador do curso de Enfermagem do 
UniAnchieta, Prof. Cristiano José Mendes Pinto, 
“muitas prefeituras e hospitais particulares nos 
procuram durante a graduação para indicarmos 
futuros profissionais. É uma área da saúde que 

está muito aquecida e deverá permanecer nos 
próximos anos, senão décadas”, destacou.

Como em toda profissão, a falta de 
profissionais qualificados gera uma busca 
pelos bons enfermeiros. Os salários desses 
profissionais têm variado entre R$3.000 
à R$6.000 e para quem seguir a função 
de gestão ou consultoria, a remuneração 
pode ser ainda maior. Segundo Cristiano, 
o país necessita de competentes médicos 
e também de enfermeiros. “Saúde é uma 
coisa muito séria. Precisamos formar bons 
profissionais para entregá-los prontos à 
sociedade. Estamos vendo, diariamente nos 
noticiários, a falta de profissionais da saúde 
em todo o Brasil. Muita gente ainda morre 
por falta de atendimento”, lembrou.

Em alguns casos, o profissional de 
enfermagem acaba sendo mais cobiçado 
que o médico. Além disso, a profissão é uma 
das carreiras que mais geram empregos nas 
empresas e portais de recursos humanos. 
“Esse é o reflexo de um trabalho que vem 
sendo feito para que o profissional seja 
respeitado, para que a classe permaneça 
unida e, também, para que a qualificação 
e o trabalho de formação dos futuros 
profissionais atendam às necessidades 
atuais do mercado”, finalizou o docente. g

O setor de saúde no Brasil vive uma 
fase positiva e com isso, a procura 
por bons enfermeiros só aumenta
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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
5788 Assistente de Comércio Exterior
5765 Estágio em Administração/
 Financeiro
5734 Estagiário do Ambulatório de   
 Especialidades da FMJ
5780 Marketing OE 115249
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 Adm. de Pessoal
5768 Analista Contábil Jr
5777 Estagiário em Comércio Exterior
5751 Técnico em Química
5745 Controller
5708 Corretor de Imóveis
5763 Estágio em Informática
5740 Analista de Tesouraria Sr.
5769 Química OE 110181
5752 Estagiário em Química - Para atuar  
 em laboratório de assistência técnica
5697 Especialista em Compras Sênior
5746 Gerente de Planta
5760 Economia
5766 Estágio de Direito

5789 Estagiário em Administração
5720 Técnico em Informática
5743 Analista de Desenvolvimento
5783 Analista / Estagiário da garantia 
 de qualidade
5726 Recepcionista
5712 Assistente Administrativo
5706 Vendedor
5715 Motorista
5761 Estagiário de Qualidade
5744 Supervisor de Planejamento  
 Financeiro
5767 Compradora Jr.
5778 Auxiliar de RH
5784 Confidencial
5758 Assistente Comercial
5707 Estagiário de Direito
5787 Programador ASP.NET ou PHP
5764 Estagiário a Administração
5741 Analista Fiscal Senior
5781 Química/ Materiais OE 115245
5724 Estágio RH
5704 Instrutor de Inglês
5775 Estagiário (a)
5698 Accounting Supervisor
5747 Gerente Comercial
5755 Estágio de Informática

5719 Técnico Nível I
5742 Analista de Planejamento Financeiro
5782 Assistente Fiscal
5736 Estagiário em Administração
5730 Estágio em Direito
5776 Estagiário / Assistente Jurídico
5750 Estagiário de Manipulação
5699 Tax Supervisor
5716 Estágio em Ciências Contábeis
5762 Estagiário de Engenharia 
 Elétrica/Eletrônica
5785 Estagiário de Educação Física
5722 Estágio de Web Developer
5770 Estagiário em Recursos Humanos
5779 Engenharia Mecânica/ Mecatrônica 
 OE 115243
5773 Instrutor de informática
5710 Estagiário - Química
5759 Educador Ambiental
5702 Técnica em Nutrição
5791 Estágio Admin. em Comércio Exterior
5757 Ajudante de Cozinha
5786 Design Gráfico
5790 Vendedor Interno
5756 Auxiliar de Limpeza

o ano letivo já Começou! o grupo 
anChieta deseja um ótimo 2014 
para todos os alunos

as aulas nas esColas padre anChieta 
Foram retomadas nessa segunda-Feira, 
dia 3. Alunos do ensino médio e fundamental 
retornaram após um saudável período de 
férias. Com as baterias recarregadas e muitas 
histórias para contar, as crianças e jovens se 
preparam agora para um semestre de muito 
aprendizado, troca de conhecimento, amizade 
e companheirismo.  g

Retorno às aulas nas Escolas Padre Anchieta
Movimento intenso na volta 
às aulas do ensino médio

Os alunos do fundamental 
se preparam para o primeiro 
dia de aula de 2014

acontece
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perFil
GlÁuCiO 
luiZ rAmOs
idade: 49 anos
 
tecnologia 
em gestão 
comercial

quando criança, queria... 
ter um jornal

Por que você escolheu esse curso? 
era o curso que se relacionava melhor com 
minha função (Técnico Comercial em uma 
multinacional química)

entre as matérias do seu curso, quais foram 
as suas preferidas?
direito Comercial e promoção de venda e 
merchandising

Você já trabalha na área? 
sim

se pudesse escolher o trabalho dos seus 
sonhos dentro da sua área, qual seria? 
endomarketing

Pra você, qual é a importância da faculdade? 
Criar confiança e adquirir conhecimento

Nesses anos de Anchieta, o que ficou mais 
marcado na sua vida? 
As amizades

como a faculdade contribuiu para a sua 
carreira? 
A faculdade me deu confiança para reiniciar 
meu negócio próprio, com a franquia de 
uma agência de publicidade em Campinas.

educação

instituição está Com as insCrições abertas para o vestibular: 
administração, CiênCias Contábeis, logístiCa, marketing e pedagogia são 
as opções de graduação

a FaCuldade padre anChieta de várzea 
paulista está Com as insCrições abertas 
para o proCesso seletivo de 2014. Para este 
ano, os futuros universitários contam com 
cinco opções de graduação com alta demanda 
de profissionais pelas empresas da região, 
são eles: Administração, Ciências Contábeis, 
Logística, Marketing e Pedagogia  que são 
oferecidos no período noturno.

De acordo com o professor Adilson Silveira, 
diretor da unidade, “o mercado está muito 
aquecido para os cursos que são oferecidos 
pela nossa instituição. Além disso, as parcerias 
acadêmicas têm dado um importante apoio 
para os nossos alunos na busca por uma 
colocação na área escolhida”, destacou.

Faculdade Padre Anchieta 
de Várzea Paulista oferece cinco 

opções de qualificação para 2014

O curso de Administração do Anchieta, um 
dos mais tradicionais da região, conta com 
um corpo docente diferenciado, formando um 
profissional com perfil generalista, algo que as 
empresas têm exigido no mercado de trabalho. 
“O aluno que entra na nossa faculdade encontra 
muito mais que teoria, ele recebe orientação 
de mestres e doutores com ampla experiência 
de mercado”, lembrou Silveira.

O próximo vestibular da Faculdade Padre 
Anchieta de Várzea Paulista acontece na 
próxima terça, 11. As inscrições são gratuitas e 
podem ser feitas no site www.anchieta.br

mais inFormações pelo teleFone 0800 
772 8445. a unidade FiCa na rua josé rabello 
portella, nº 2364, na vila popular. g

O curso de Logística conta com a Maquetaria, onde 
os alunos produzem as maquetes dos projetos

As salas de aula da Faculdade, que 
recebem os alunos diariamente

onde atuar?
marketing: O profissional de marketing pode atuar em qualquer tipo de organização, desde 

grandes empresas até institutos de pesquisa e órgãos públicos. Também pode trabalhar na 
assessoria a pequenos e médios negócios, pesquisas de mercado, planejamento estratégico, 
gestão de marcas, endomarketing e relacionamento com o cliente.

pedagogia: O pedagogo trabalha para garantir e melhorar a qualidade da educação. 
Pode atuar na área de administração e órgãos do governo, estabelecendo e fiscalizando 
a legislação de ensino em todo o país, ou no campo do magistério, orientando e dirigindo 
os professores, com o objetivo de assegurar a qualidade do ensino e avaliar o processo de 
aprendizagem dos alunos. g
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