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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

Jornal BoM DIa e TVe conVersaraM coM alunos e funcIonárIos Do Grupo 
anchIeTa  soBre o funDo De fInancIaMenTo esTuDanTIl 

palesTras GraTuITas no unIanchIeTa reunIraM esTuDanTes e profIssIonaIs 
eM Busca De qualIfIcação e conhecIMenTo

anchieta na mídia

anchieta na mídia

Alunos e funcionários 
falam sobre o FIES

Rede Paulista destaca 
as palestras gratuitas 

da Pós-Graduação

para enTenDer uM pouco Melhor coMo o 
Grupo anchIeTa aTua na proMoção Do ensIno 
superIor por MeIo Do fInancIaMenTo esTuDanTIl 
(fIes), a TeleVIsão eDucaTIVa De JunDIaí e o Jornal 
BoM DIa enTreVIsTaraM alunos e funcIonárIos 
Da InsTITuIção. A adesão a essa modalidade de 
parcelamento do pagamento dos estudos vem 
crescendo a cada ano. Além de facilitar o ingresso 
dos jovens em cursos de graduação, o FIES 
possibilita que os alunos poupem o dinheiro que 
empregariam no pagamento das mensalidades 
escolares. A equipe de reportagem do Jornal Bom 
Dia entrevistou Ana Carolina Matias Campos, 
aluna e funcionária do UniAnchieta. De acordo 
Ana Carolina, o valor que vem sendo poupado 
com a mensalidade será usado em uma pós-
graduação que a estudante de Engenharia Civil 
sonha cursar. g

na úlTIMa seMana, o unIanchIeTa proMoVeu 
uM cIclo De Três palesTras GraTuITas e aBerTas a 
ToDa população De JunDIaí. A instituição ofereceu 
300 vagas para a participação em discussões 
sobre saúde, tecnologia e administração. Antes 
do início dessa série de palestras, o professor 
e coordenador de curso da Pós-Graduação, 
Eduardo Gimenes, falou com a equipe da TV 
Rede Paulista sobre a importância dos cidadãos 
se qualificarem por eventos dessa natureza e 
aproveitou para convidar os telespectadores a 
participarem do evento no UniAnchieta. g

Durante a entrevista, alunos e funcionários do 
Grupo Anchieta explicaram os detalhes do FIES

Professor Eduardo Gimenes, durante entrevista 
com a equipe da TV Rede Paulista sobre a 
semana de palestras
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mercado de trabalho

o MercaDo na área De eDucação é uM 
Dos MaIs aquecIDos no BrasIl. Seja pelo 
crescimento da população ou pelo acesso 
das pessoas ao ensino superior, essa é uma 
economia que dificilmente caminha com 
crises ou percalços; ao contrário, há muitas 
oportunidades e poucos profissionais com 
formação suficiente para as exigências 
desse mercado.  Em algumas especialidades, 
como no trabalho com alunos portadores de 
deficiência, a necessidade de profissionais 
capacitados é cada vez maior. Porém, 
encontrar professores com essa formação 
é quase impossível em diversas regiões do 
país, e mesmo no estado de São Paulo, o 
número de profissionais é inexpressivo para 
a demanda crescente.

Coordenadora de Pedagogia fala 
sobre o mercado e a carreira para 

o profissional de educação
sala De aula Já não é a únIca possIBIlIDaDe De TraBalho para o profIssIonal De peDaGoGIa; especIalIzação 
poDe Dar uM “up” na carreIra

1) coMo esTá hoJe o MercaDo para o profIssIonal De peDaGoGIa?
R: O mercado de trabalho nessa área nunca perdeu seu espaço; ao 
contrário, tem, ao longo de décadas, expandido. Se antes estava 
vinculado mais especificamente à docência e à administração 
escolar, hoje contempla também a consultoria e elaboração de 
materiais didático-pedagógicos, organização e planejamento de 
projetos educacionais para a iniciativa privada e setores públicos, 
além da relação estreita com a área da saúde, no que tange ao 
cuidado com o público infantil em hospitais. 

2) quaIs são os prIncIpaIs anseIos Do forManDo e De queM cheGa 
aTé a GraDuação? o que ele espera Do curso e Da profIssão 
escolhIDa?
R: O perfil do aluno ingressante assemelha-se em muito ao 
de outros cursos de graduação; em outras palavras, o aluno 
ingressa movido por uma ideia às vezes estigmatizada do curso, 
relacionada quase que exclusivamente à educação infantil, para 
ao longo da graduação se aperceber das inúmeras possibilidades 
de trabalho nem sempre previstas se considerarmos os tempos 
em que vivemos, em que a prestação de serviços é o grande nicho, 
e postos e formas de trabalho são continuamente reinventados. 
Desse modo, o aluno é muito bem surpreendido pela vasta 

gama de atuação profissional que proporciona a licenciatura em 
Pedagogia. 

3) quaIs são as prIncIpaIs aTIVIDaDes no exercícIo Dessa 
profIssão? qual é, eM MéDIa, a reMuneração ?
R: Docência, administração/gestão escolar, consultoria, organização, 
elaboração e acompanhamento de projetos e materiais educacionais. 
O salário inicial é previsto pela faixa variável de R$1.000,00 a 
R$3.000,00, a depender do trabalho desempenhado e empresa 
contratante. 

4) quaIs são as prIncIpaIs conquIsTas Dessa área? quaIs os 
prIncIpaIs DesafIos Da carreIra?
R: Uma das muitas e mais recentes conquistas do curso de 
Pedagogia em todo o território nacional é a necessária formação 
na área para a atuação docente na educação básica, o que 
tem movimentado profissionais de carreira, mas sem formação 
na área. Já o principal desafio é antigo e travestido sempre de 
novas perspectivas, teorias e formulações de projetos: erradicar 
o analfabetismo pela formação de um público-leitor. Esse desafio 
convoca todos os demais e possíveis que sejam elencados a partir 
da problemática do analfabetismo, seja ele funcional ou não. g

O curso de Pedagogia é um dos 
mais procurados no Grupo Anchieta. 
A graduação é oferecida em Jundiaí e 
também em Várzea Paulista. Como surgem 
muitas dúvidas por parte dos futuros 

A Pedagogia tem papel fundamental na área de educação 
e é um dos cursos mais procurados no UniAnchieta

alunos e ainda pesam muitos paradigmas 
na hora da escolha dessa profissão, o “EM 
FOCO” entrevistou a coordenadora dessa 
graduação no UniAnchieta, Rutzkaya 
Queiroz dos Reis. g
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A Faculdade Padre Anchieta 
de Cajamar realizou uma ação 
promocional nos estabelecimentos 
comerciais durante a última 
semana. A ideia era apresentar a 
instituição para os moradores e as 
novas condições para transferência 
e matrícula de novos alunos. 
Centenas de pessoas participaram 
do evento, se inscreveram para 
o vestibular e ainda levaram um 
brinde para casa.

Te vi no
Anchieta

Durante a ação, quem se inscreveu no vestibular levou 
um brinde para casa

As promotoras do Anchieta tiraram todas as dúvidas 
de quem passou por lá

A ação despertou a curiosidade dos 
moradores, que tiraram as suas dúvidas 
sobre o vestibular e transferência

Famílias também participaram da ação 
e garantiram mais informações para o 
futuro das crianças e adolescentes

A ação entre o Grupo Anchieta e a 
rádio Dumont FM foi um sucesso!

A ação, feita em parceria com a rádio Dumont 
FM, distribuiu brindes e adesivos

Alguns brindes foram distribuídos durante a 
ação, que chamou a atenção dos moradores de 
Cajamar

Crianças e adolescentes também puderam 
conhecer mais sobre o Grupo Anchieta
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Os perigos do 
“mundo fake”
seGundO O diCiOnÁriO, FAke 

siGniFiCA FAlsO Ou FAlsiFiCAçãO. 
Este termo tem sido muito utilizado nos 
mais variados meios de comunicação 
providos pela internet, como redes sociais 
(Facebook, Linkedin, MySpace), blogs, 
mensageiros (WhatsApp, Viber, Skype, 
etc.), microblogs (Twitter), etc. 

O “mundo fake” tem como objetivo 
atrair atenção (principalmente em 
redes sociais) e é caracterizado pela 
disseminação de qualidades que não 
existem, seja incrementando perfis reais, 
ou mesmo criando perfis totalmente falsos, 
desenvolvendo uma personalidade que 
só existe no mundo virtual, muitas vezes 
utilizada para obter algum tipo de vantagem 
ou isentar-se de possíveis problemas.  

Atualmente, pesquisas publicadas 
por psicólogos comprovam que crianças 
e adolescentes já estão totalmente 
engajados em diferentes tecnologias e 
adaptados aos diferentes dispositivos 
tecnológicos, como smartphones, tablets, 
notebooks, etc., tornando-os mais aptos e 
interessados no mundo da internet. Estas 
pesquisas apontam, ainda, que eles são 
mais vulneráveis ao “mundo fake” por 
não conseguirem distinguir o que é ou 
não verdade em tudo o que é publicado, 
e acreditarem em tudo o que lhes é dito.

Os adultos também têm sido vítimas 
dos personagens do “mundo fake”, já que 
muitos procuram nas redes sociais pela 
pessoa perfeita, e são iludidos pelas fotos, 
qualidades, comentários e conversas 
protagonizadas somente no mundo virtual, 
com pessoas que estão apenas “atuando”. 
Muitos se expõem através de conversas 
comprometedoras, envio de fotos ou ainda 
fornecendo dados pessoais ou bancários.

Fique atento! E até a próxima.

Juliano Silva Marçal é bacharel em Ciência da 
Computação e pós graduado em MBA em Pequenas e 
Médias Empresas, docente universitário de tecnologia 
desde 2007, trabalha com desenvolvimento de software 
mobile e desktop desde 2004.

opinião
Escolas Padre Anchieta 

apresentam pesquisa sobre 
hábitos de estudo

DuranTe a úlTIMa seMana, coorDenaDores 
e o seTor De psIcoloGIa Das escolas paDre 
anchIeTa De JunDIaí apresenTaraM aos 
esTuDanTes Do ensIno funDaMenTal o 
resulTaDo De uMa pesquIsa feITa InTernaMenTe 
para IDenTIfIcar e analIsar os háBITos De 
esTuDo Desses alunos. após analIsar a roTIna 
DIárIa Dos parTIcIpanTes, o DeseMpenho 
e o coMporTaMenTo eM sala De aula, os 
DocenTes MosTraraM eM uMa palesTra coMo 
a roTIna De esTuDos poDe ser TranquIla, seM 
coMproMeTer a DIVersão e a DesconTração Da 
GaroTaDa.

Uma das vertentes mais destacadas pelos 
professores foi a participação em sala de aula 
e as anotações durante as explanações feitas 
pelos docentes. “Se o aluno estiver conectado 
o tempo todo com o que o professor apresenta 
em sala, se ele anota aqueles comentários 
importantes que são feitos durante os 
momentos de esclarecimento de dúvidas, se ele 
se compromete a ler durante o tempo em que 

alunos Do ensIno funDaMenTal parTIcIparaM De uMa pesquIsa Da 
InsTITuIção que VIsa Melhorar o renDIMenTo Dos alunos eM sala De aula

está na escola para construir uma bagagem, 
fica fácil na hora das provas e exames, está 
tudo esclarecido na cabeça do aluno”, lembrou 
a diretora do Ensino Fundamental das Escolas 
Padre Anchieta, Silvana Maion de Góis.

O estudo analisou ainda a rotina dos estudantes 
fora da escola. Os professores destacaram que é 
preciso que o aluno organize essa rotina, criando 
o hábito de fazer revisões diárias do conteúdo 
apresentado pelos professores. “Ele tem que 
chegar em casa, se alimentar bem, descansar 
e reservar algum tempo para rever o que foi 
dado em aula naquele dia. Não é “decoreba” 
e também não pode haver distração. O aluno, 
naquele momento, precisa esquecer de celular, 
internet, redes sociais. Aquele tempinho é só para 
o estudo”, frisou Silvana.

Com esse check-list definido, os psicólogos 
garantem que fica tudo mais fácil. Além disso, 
esse hábito, se desenvolvido durante o percurso 
do Ensino Fundamental, é levado pelo aluno para 
o Ensino Médio e também para a Faculdade. g

Prestar atenção nas aulas e anotar os comentários 
dos professores ajuda o aluno durante as provas

educação
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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 Educ. Infantil 0-2 anos 
5857 Programador Junior
5788 Assistente de Comércio Exterior 
5811 Recepcionista   
5765 Estágio em Admin./Financeiro
5828 Auxiliar de Expedição
5840 Estag. de Farmácia (não remunerado)
5734 Estagiário do Ambulatório de  
 Especialidades da FMJ 
5874 Auxiliar de Laboratório 
5880 Instrutor de Esportes
5780 Marketing OE 115249
5797 Estágio em Psicologia
5774 Apoio ao Instrutor de Informática
5848 Desenhista Mecânico Jr.
5748 Analista de Benefícios
5817 Estagiário
5891 Estágio em Química
5711 Estagiário de Administração
5754 Recepcionista
5854 Estagiário 
5883 Assistente de Faturamento
5737 Estágio em RH com 
 Foco em Adm. de Pessoal 
5860 Colorista   
5837 Assistente Técnico
5791 Estágio Admin. em Com. Exterior
5831 Engenharia Mecânica/Mecatrônica 
 OE 115243
5777 Estagiário em Comércio Exterior
5800 Venda Interna 
5871 Engenheiro Metalúrgico
5820 Estagiario - Pesquisa e Desenv.
5794 Estag. em Natação e/ou Musculação 
5745 Controller    
5757 Ajudante de Cozinha
5851 Consultora Comercial Junior
5863 Professor(a) de Inglês
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
5886 Venda Interna
5826 Assistente de Compras Junior
5832 A verificar com a Empresa

5878 Analista Contábil/Fiscal
5752 Estagiário em Química - Para atuar 
 em Lab. de Assistência Técnica
5823 Assistente de Controladoria
5795 Analista de Qualidade
5866 Analista Contábil
5852 Professor de inglês
5746 Gerente de Planta
5858 Estagiário de Direito
5835 Auxiliar de Mecânico
5789 Estagiário em Administração
5720 Técnico em Informática
5743 Analista de Desenvolvimento
5875 Assistente de Importação
5829 Venda Interna Telemarketing
5869 Técnico de Automação
5726 Recepcionista
5712 Assistente Administrativo
5855 Observador Comportamental
5849 Estagiário em Engenharia da 
 Produção/Mecânica.
5806 Estagiário(a) em Marketing
5706 Vendedor
5715 Motorista
5884 Assistente Logístico
5790 Vendedor Interno
5838 Faturista
5744 Supervisor de Planejamento 
 Financeiro 
5767 Compradora Junior
5830 Segurança Alimentar
5870 Projetista Elétrico
5821 Estagiário de Marketing
5844 Estagiário Depto. Administrativo
5864 Laminador de Fibra de Vidro
5758 Assistente Comercial
5707 Estagiário de Direito
5801 Instr. de Academia de Musculação 
 e Condicionamento Físico
5850 Consultor(a) de Recrut. e Seleção
5787 Programador ASP.NET ou PHP 
5764 Estagiário a Administração
5881 Educador de Projeto 
5810 Programador de PCP 
5741 Analista Fiscal Sênior
5781 Química/Materiais OE 115245
5887 Estagiário em TI 
5724 Estágio RH 
5873 Auxiliar de Classe
5827 Conferente 

5841 Estágio Jurídico
5698 Accounting Supervisor
5747 Gerente Comercial 
5755 Estágio de Informática
5882 Ajudante de Produção
5859 Auxiliar Administrativo
5719 Técnico Nível I 
5813 Auxiliar Administrativo
5742 Analista de Planej. Financeiro 
5876 Assistente Jurídico  
5888 Estagiário Técnico Mecânica 
 ou Mecatrônica  
5736 Estagiário em Administração 
5730 Estágio em Direito 
5776 Estagiário/Assistente Jurídico 
5750 Estagiário de Manipulação
5819 Auxiliar de Laboratório 
5868 Vendedor de Autos 
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 Eng. Elétrica/Eletrônica
5833 Química/Materiais OE 115245
5785 Estagiário de Educação Física
5885 Conferente Logística  
5839 Técnico de Segurança do Trabalho
5816 Estagiário de Eng. de Produção
5722 Estágio de Web Developer
5770 Estagiário em Recursos Humanos
5879 Assistente Administrativo
5825 Estagiário em Direito 
5779 Engenharia Mecânica
 /Mecatrônica OE 115243 
5845 Gerente de Cozinha
5773 Instrutor de Informática
5822 Assistente Contábil 
5865 Estágiário de Nível Sup. em TI 
5710 Estagiário em Química  
5802 Estagiário de Projetos
5702 Técnica em Nutrição 
5853 Auxiliar Administrativo 
5846 Venda de Loja  
5872 Manutenção de Empilhadeira
5843 Estilista  
5861 Portaria 
5847 Fresador Convencional 
5836 Mecânico
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mestre em 
engenharia de 
produção

idade
44 anos

Quando criança, queria ser...
professor

Há quantos anos leciona no unianchieta?
5 anos

Quais são as suas disciplinas? 
Automação, estrutura estática, resmat, 
ssO

Em quais cursos você dá aula? 
engenharia Civil e engenharia de 
produção

Ser professor é... 
realizar-se, realizando sonhos de forma 
competente

Nesses anos de Anchieta, o que ficou mais 
marcado na sua vida como professor? 
O agradecimento de um aluno em sua 
formatura

você se lembra de algum momento 
inusitado ou engraçado que vivenciou no 
anchieta? 
Um desmaio que ocorreu em uma banca 
de defesa. quando a aluna voltou, 
levantou-se e continuou a apresentação 
exatamente no mesmo ponto que havia 
parado.

educação

o MercaDo De loGísTIca esTá eM crescIMenTo e exIGe profIssIonaIs 
capacITaDos e especIalIzaDos para TraBalhareM na área

MesMo senDo uM país eMerGenTe, o BrasIl 
passa por uMa fase De DesenVolVIMenTo 
InDusTrIal e esTaBIlIDaDe fInanceIra, uM 
cenárIo oTIMIsTa para queM TraBalha coM 
loGísTIca. A visão estratégica do mercado tornou 
a profissão fundamental para o cumprimento 
dos objetivos de uma empresa. Para contribuir 
com este cenário, a Copa do Mundo e as 
Olimpíadas produzirão e colocarão no mercado 
milhares de novos produtos, além da demanda 
de suprimentos de consumo que atendam às 
necessidades e desejos dos consumidores 
brasileiros e dos turistas. 

Apesar de todo esse contexto, o profissional 
de Logística enfrenta alguns problemas como o 
de infraestrutura para mobilidade das diversas 
operações logísticas, internas e externas. Para 
o professor e consultor de Logística Industrial 
e Empresarial da Faculdade Padre Anchieta de 
Várzea Paulista, Luiz Fernando Pinheiro, “vivemos 
amedrontados e convivendo com pequenos 
soluços de risco de um apagão logístico de 
grandes proporções. Este cenário acentua a 
inércia do custo logístico Brasil que insiste em 
se manter longe de custos mais competitivos 
e atraentes dos praticados em outros países.” 
Além disso, como atender as expectativas de 
um mercado consumidor cada vez mais exigente 
que realiza compras por meio do comércio 
eletrônico, com maior frequência de entrega e em 
prazos cada vez mais curtos? Para enfrentar os 
desafios da profissão, o mercado tem buscado 
profissionais dinâmicos, que estejam dispostos 

Logística: uma profissão estratégica 
para um país em crescimento

Com um mercado em ascensão, o profissional 
de Logística tem ótimas oportunidades de 
trabalho pelo Brasil

a assumir desafios, que tenham capacidade 
de adaptar-se a ambientes de mudanças, 
que tenham visão integrada dos processos da 
organização, facilidade de relacionar-se com 
colaboradores das diversas áreas da empresa 
e com parceiros membros de outros agentes de 
sua cadeia de suprimentos. “Outra característica 
que o mercado tem pautado suas exigências, na 
busca de um novo profissional de logística, é a 
visão gerencial dos diversos recursos materiais, 
pessoal, capital financeiro utilizado nas diversas 
operações e seu foco voltado para atendimento 
pleno das necessidades dos clientes e a gestão 
de resultados”, comenta Luiz Fernando. g 

o profIssIonal De loGísTIca 
Na formação acadêmica, o profissional de logística precisa demonstrar uma base de conhecimento 

abrangente e atualizado, aliada ao uso de ferramentas de gestão, de tecnologia da informação e a 
formação em outro idioma, além da língua nativa. 

O profissional de logística com formação tecnológica, graduação superior ou pós-graduação está 
capacitado e qualificado para atuar nas seguintes áreas: Desenvolvimento de Projetos Logísticos 
de Armazéns e Processos Logísticos; Planejamento integrado de Vendas e Operações (Sales and 
Operation Planning -S&OP); Logística de Suprimentos (Supply Chain); Logística de Operações em 
Centros de Distribuição; Logística de Operações internas dos processos industriais; Logística de 
Distribuição; Logística de Transportes; Áreas de Desenvolvimento e Implantação de Softwares 
Logísticos de WMS, voltado para gestão de Armazéns, TMS, voltado para gestão de transportes, 
sistemas colaborativos e comércio eletrônico, entre outras áreas. g
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uMa Das forMas De se ManTer aTualIzaDo 
no MercaDo De TraBalho é qualIfIcar-se 
perIoDIcaMenTe. Seja por meio de palestras, 
livros ou cursos, um bom profissional precisa 
estar atento às novidades que surgem 
rapidamente em cada área. Qualificado e com 
um bom conteúdo para o exercício da função, 
esse candidato leva na bagagem um diferencial 
precioso na batalha por um bom emprego.

Pensando em ajudar os alunos da 
instituição e estendendo a política de 
qualificar jovens e adultos para um mercado 
de trabalho cada vez mais competitivo, 

MensalMenTe, o núcleo oferece cenTenas De VaGas eM ofIcInas De qualIfIcação para ToDa a população De JunDIaí

o Núcleo de Empregabilidade e Relações 
Empresariais, NEMP, do UniAnchieta, realiza 
quinzenalmente uma série de palestras e 
oficinas abertas à população de Jundiaí e 
região. “Essas atividades acontecem dentro 
na Universidade, onde o aluno pode pensar, 
desenvolver o conteúdo apresentado e levar 
esse aprendizado para o resto da vida. E o 
que é melhor, ele não paga para receber 
essa qualificação”, destacou a diretora do 
NEMP, Juliana Fornari.

As oficinas oferecidas pelo NEMP estão 
diretamente ligadas à empregabilidade. “Além 

acontece

Oficinas do NEMP possibilitam qualificação 
profissional gratuitamente

de dar um “upgrade” no currículo dos alunos 
universitários, as nossas oficinas acabam 
ajudando aqueles jovens que ainda não 
sabem que curso superior escolher, além de 
auxiliar  profissionais que já estão no mercado 
de trabalho a ampliar sua visão sobre as 
exigências do mercado, adequando-o ao 
contexto profissional atual”, lembrou Juliana.

a proGraMação Mensal De ofIcInas 
Do neMp esTá no sITe: www.anchIeTa.Br/
neMp. lá é possíVel fazer as InscrIções e 
conhecer uM pouco Do MaIs Do TraBalho e 
Das palesTras. g


