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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

erramos no título de uma das manchetes da última edição do jornal em Foco, dia 04/05, na frase “Advogada comenta as conquistas do 
trabalhador” o correto é “Juíza comenta as conquistas do trabalhador”.

A lutA rAciAl foi temA de debAte nA instituição

os brAsileiros já estão sentindo no bolso o peso do Almoço forA de cAsA

anchieta na mídia

anchieta na mídia

Economista comenta o preço 
dos alimentos para a TV TEM

TVE destaca evento no UniAnchieta

A economistA e professorA 
do uniAnchietA, fátimA ruedA, foi 
comentAristA em umA dAs pAutAs 
produzidAs pelA tV tem, emissorA 
AfiliAdA A rede Globo, pArA debAter 
o Aumento no preço dos Alimentos. 
A equipe foi com a docente até um 
restaurante de Jundiaí para pesquisar 
o quanto esse aumento reflete no 
bolso das pessoas que almoçam fora 
de casa todos os dias. g

um dos coordenAdores de 

publicidAde e propAGAndA do 

uniAnchietA, mArcelo pilon, foi 

entreVistAdo pelA tVe de jundiAí 

pArA comentAr sobre o eVento que 

A instituição recebeu nA últimA 

semAnA e que discutiu A lutA 

rAciAl nA cidAde e no brAsil. Pilon 

destacou o pioneirismo do Anchieta 

em colocar na grade curricular dos 

seus cursos a história da cultura 

africana e indígena no país. g
O coordenador Marcelo Pilon comenta 
sobre o debate realizado no UniAnchieta

Em entrevista, a professora Fátima Rueda dá o 
seu olhar de economista sobre a alta dos preços

errAtA
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já é de conhecimento de todos que o brA-
sileiro é um dos poVos mAis preocupAdos 
com o corpo e com A ApArênciA. Graças a essa 
vaidade, o mercado de estética vai muito bem, 
obrigado. Ele tem se destacado na economia 
nacional, mostrando-se mais lucrativo que mui-
tos outros setores. 

Para atender a demanda e às exigências do 
mercado, o UniAnchieta iniciou o curso superior 
de Tecnologia em Estética e Cosmética em fe-
vereiro de 2012 no período noturno. Neste meio 
tempo, a procura pelo curso foi tão grande, com 
solicitações de abertura em outros horários, que 
houve a necessidade de expandir o curso para o 
período diurno agora em 2014.  

Segundo a professora Dra A. Erica Bighetti 
Ribas, coordenadora do Curso de Farmácia e 
do Curso de Tecnologia em Estética e Cosmé-
tica do UniAnchieta, “o curso visa formar profis-
sionais que possam atuar na seleção e uso 
correto dos produtos cosméticos, das técnicas, 
dos recursos voltados ao tratamento estético, 
além da gestão de serviços relacionados à es-
tética corporal, facial e anexos cutâneos, con-
tribuindo para o equilíbrio psico-fisico-social.”

Para quem já trabalha em clínicas de es-

Estética e Cosmética 
agora no período diurno

deVido à necessidAde do mercAdo, o uniAnchietA AGorA oferece o curso pArA quem 
prefere estudAr de mAnhã

tética, salões de beleza, SPAs ou na indústria 
de cosméticos, o curso é um ótimo caminho 
de aperfeiçoamento e especialização. Já para 
os jovens que pretendem trabalhar na área de 
estética e cosmética, essa graduação oferece 
a formação necessária para o profissional con-
quistar o seu espaço no mercado. Durante o 
curso, são abordados assuntos que envolvem 
a pele e seus anexos (unhas, cabelo, pelos e 
glândulas), assim como os produtos cosmé-
ticos e recursos terapêuticos utilizados para 
diferentes tratamentos de beleza. 

O profissional habilitado como Tecnólogo 
em Cosmetologia e Estética poderá desen-
volver suas atividades em centros e clínicas 
de estética, SPAs e salões de beleza. “O gradu-
ado poderá ainda atuar na aplicação de trata-
mentos estéticos corporais, faciais, capilares, 
de pelos e unhas, bem como na busca perma-
nente de tendências, técnicas e tecnologias de 
estética e beleza”, comenta a professora Erica. 
“Espera-se que o tecnólogo tenha a competên-
cia necessária para o planejamento e gestão 
de serviços na área, com conhecimento ad-
ministrativo e gerencial, e ampla visão de mar-
keting e qualidade”, finaliza. g
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datas, programação e horários sujeitos a alteração sem prévio aviso. não nos 

responsabilizamos por mudanças da programação.

educaçãoPrograme-se

MULHERES AO ATAQUE
Comédia - 12 anos - duração: 109min.

dublado:
sex., seg. a Qui.: 14h20 - 16h40 - 19h00 

sáb., dom., Feriado: 14h20 - 16h40 - 19h00

DIVERGENTE
aventura/ação - 14 anos - duração: 139min.

 dublado: sex., seg. a Qui.: 21h15 
sáb., dom., Feriado: 21h15

O ESPETACULAR HOMEM ARANHA 2 
ação - 12 anos - duração: 141min.

dublado: sex., seg. a Qui.: 15h00 - 17h50 - 20h40 
sáb., dom., Feriado: 15h00 - 17h50 - 20h40

O ESPETACULAR HOMEM ARANHA 2 
ação - 12 anos - duração: 141min. 

dublado: sex., seg. a Qui.: 14h00 - 16h50 - 19h40 
sáb., dom., Feriado: 14h00 - 16h50 - 19h40

CAPITÃO AMÉRICA 2
O SOLDADO INVERNAL (3D)

aventura / ação - 12 anos - duração: 135min.
dublado: sex., seg., Qua., Qui.: 21h00 sáb., dom., Feriado: 21h00

RIO 2 (3D)
animação - livre - duração: 102min.

dublado: sex., seg. a Qui.: 16h00 
sáb., dom., Feriado: 16h00

INSTINTO MATERNO
drama - 16 anos - duração: 112min.
legendado: sáb., dom., Feriado: 11h00

NOÉ (3D)
drama - 14 anos - duração: 137min.

dublado: sex., seg. a Qui.: 18h15 
sáb., dom., Feriado: 18h15

O ESPETACULAR HOMEM ARANHA 2 (3D)
ação - 12 anos - duração: 141min. 

dublado: sex., seg. a Qui.: 15h50 - 18h40
sáb., dom., Feriado: 13h00 - 15h50 - 18h40

O ESPETACULAR HOMEM ARANHA 2 (3D)
ação - 12 anos - duração: 141min. 
legendado: sex., seg. a Qui.: 21h30 

sáb., dom., Feriado: 21h30

RIO 2
animação - livre - duração: 102min.

dublado: sex., seg. a Qui.: 14h10 - 19h10 
sáb., dom., Feriado: 14h10 - 19h10

NOÉ
drama - 14 anos - duração: 137min.

dublado: sex., seg. a Qui.: 16h20 - 21h20 
sáb., dom., Feriado: 16h20 - 21h20

CAPITÃO AMÉRICA 2
O SOLDADO INVERNAL

aventura / ação - 12 anos - duração: 135min.
dublado: sex., seg. a Qui.: 16h10 - 18h50 - 21h40
sáb., dom., Feriado: 13h30 - 16h10 - 18h50 - 21h40

Os profissionais qualificados na 
área de Estética garantem mais 
oportunidades no mercado de trabalho
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AGentes de desenVolVimento infAntil conhecerAm um pouco mAis do trAbAlho dA instituição; conVênio possibilitA 
que funcionáriAs dA educAção cursem pedAGoGiA

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
6020 Portaria
5974 Estagiário
6026 Estagiário em Administração
6009 Estág. 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
6024 Auxiliar Administrativo
6018 Estagiário de Engenharia
5972 Operador de Negócios - 
 Correspondente Bancário
5978 Estágio em Direito
6015 Engenheiro Agrimensor
5989 Assistente de Logística
5995 Estagiário
6001 Educador Físico ou Estagiário
5969 Analista Fiscal Pleno
6021 Representante Comercial
5975 Vendedor Interno
6012 Anal. Desenvolvedor.Net  Pleno
5961 Estagiário

5992 Programador Delphi
5998 Anal. de Assuntos Regulatórios
5984 Estágio em Engenharia Civil
5970 Analista de Infraestrutura Junior
5976 Estagiário
5987 Estágio em Administração 
 de Empresas/Ciências Contábeis
5964 Estagiário
6013 Engenheiro Ambiental
5993 Auxiliar Administrativo TI
6007 Estagiário de Administração
6019 Auxiliar de Vendas
6027 Estagiário de Direito
6010 Estágio em Vendas
6016 Assistente Financeiro
5990 Atuar com tratamento de imagens, 
 ediç. de cores para divulg. no 
 site. Desejável cursando ou 
 completo em Design Gráfico, 
 Comunicação Audiovisual,   
 Publicidade e Propaganda, 
 Designer Gráf. Web, Photoshop 
 ou área relacionadas
5996 Estágio
6004 Consultora de Vendas
6022 Estágio em Mecânica
6028 Estagiária
5962 Estágio em Faturamento
5968 Analista Fiscal Junior

5982 Responsável pela Recepção, 
 Controles Administrativos,  
 Atendimento a alunos e vendas 
 por telefone
5985 Estagiário Engenharia Eletrônica
5991 Atuar no setor de produção 
 de moda, com descrição das 
 características dos produtos 
 cor, medidas, material 
 indicando ao cliente formas de 
 uso. Desejável Ensino Superior 
 cursando ou completo na área 
 de Moda ou cursos relacionados 
 a área. Residir em Jundiaí
6011 Desenhista Cadista
6005 Analista Financeiro
5999 Analista de Desenv. de Produto
5971 Estagiário
6025 Auxiliar Administrativo II
6014 Engenheiro Civil
5988 Auxiliar técnico
6008 Est. de Eng. Elétrica ou 
 Telecomunicações
6002 Operador de Caixa
6023 Estágio de Modelagem
6029 Consultor a de Vendas
6030 Estagiária em Fisioterapia
6031 Vendedor Interno
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AGentes de cAptAção do uniAnchietA 
pArticipArAm dA últimA reunião mensAl dAs 
Adis, no complexo ArGos, em jundiAí, pArA 
um bAte-pApo com As colAborAdorAs dA 
educAção do município sobre A pArceriA dA 
instituição com A prefeiturA. Por meio de um 
acordo entre a instituição de ensino e o poder 
público, semestralmente são ofertadas às ADIS 
50 vagas de ingresso no curso de Pedagogia do 
Anchieta, com benefícios especiais.

UniAnchieta promove ação junto às ADIS de Jundiaí

O projeto teve início neste ano e deverá 
colaborar para que as 750 profissionais ADIS 
do município tenham o curso de Pedagogia 
no currículo. “A proposta foi muito bem aceita. 
No primeiro semestre fechamos uma turma 
exclusiva para essas profissionais. A tendência 
é que a procura aumente. Quem ganha com 
isso são a cidade e as crianças, que passam 
a contar com profissionais qualificados e 
preparados para a atuação na educação”, 

destacou a gerente de captação do Grupo 
Anchieta, Janaína Barros.

Durante a conversa, algumas das 
profissionais que já estão cursando o ensino 
superior por meio do convênio elogiaram o 
trabalho feito pela instituição de ensino e 
realçaram a importância do projeto, destacando 
que só por meio desse instrumento é que o 
sonho de conseguir o diploma se concretizou. g

cidadania
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O auditório do UniAnchieta recebeu 
na última semana a primeira 
plenária de discussão sobre a 
luta racial em Jundiaí. O evento 
foi realizado na instituição com o 
apoio da Coordenadoria Especial de 
Políticas Públicas para a Promoção 
da Igualdade Racial (CEPPPIR), 
ligado à Casa Civil da prefeitura 
municipal. Centenas de pessoas 
participaram do debate, que contou 
com a participação de Douglas 
Belchior, do UNEAFRO Brasil.

Te vi no
Anchieta

Douglas Belchior, da UNEAFRO 
Brasil, comandou o debate

A UNEAFRO Brasil esteve presente na plenária

Ativistas e interessados na luta 
racial participaram do evento

O evento também contou com a 
participação de Vanderlei Victorino BA

Coordenado por docentes do UnIAnchieta, 
o evento abriu os olhos do público presente

Os responsáveis pelo debate, 
momentos antes do início do evento
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Docentes do Anchieta obtêm 
certificação Microsoft

cinco docentes do curso técnico em in-
formáticA, dA escolA pAdre AnchietA de jundi-
Aí, forAm certificAdos nA últimA semAnA por 
umA dAs principAis chAncelAs de informáticA 
do mundo, A microsoft. Após passarem por 
uma bateria de exames elaborados pela empre-
sa, os professores receberam o Microsoft Office 
Specialist - MOS, certificação reconhecida inter-
nacionalmente, conferida aos profissionais que 

esPecial dia das mães

tecnologia

professores do curso técnico em informáticA (ensino médio) obtiVerAm umA dAs principAis certificAções do mundo

durAnte A reunião de pAis, Alunos do ensino fundAmentAl reAlizArAm A trAdicionAl 
cAntAtA e mostrArAm AlGuns dos quAdros pintAdos durAnte As AulAs

Essa valorização 
dos nossos 
profissionais 
vem ao encontro 

da filosofia do Anchieta, 
que é manter os docentes 
qualificados e oferecer 
cursos de qualidade, 
reconhecidos pela 
excelência em educação e 
pelo mercado de trabalho

dominam os softwares da empresa e utilizam o 
sistema em sala de aula e também em outros 
ambientes de trabalho.

Essa certificação torna-se um diferencial para 
os alunos da instituição, que têm a garantia de 
estudar em uma escola com profissionais que 
possuem o pleno domínio dos aplicativos Office. 
“Essa valorização dos nossos profissionais vem 
ao encontro da filosofia do Anchieta, que é man-

Alunos do ensino fundAmentAl dA escolA 
pAdre AnchietA de jundiAí reAlizArAm neste 
sábAdo, diA 10, A trAdicionAl homenAGem que 
A instituição orGAnizA pArA celebrAr o diA dAs 
mães. Durante o evento, as crianças cantaram 
melodias alusivas ao amor e carinho pelas mães e 
apresentaram alguns dos quadros produzidos nas 
aulas da disciplina de Artes.

Alunos do Anchieta fazem 
homenagem às mães

Na oportunidade, os professores realizaram a 
primeira reunião de pais e mestres deste ano, refe-
rente ao primeiro trimestre letivo. De acordo com a 
diretora do ensino fundamental, Silvana Maion de 
Gois, “foi mais uma atividade emocionante. As nos-
sas crianças estavam bem ensaiadas e foi lindo 
vê-las homenageando as mamães. Os quadros 
também estavam lindos, mostrando a evolução 

dos alunos e a vocação de alguns para o mundo 
das artes”, destacou.

Confira na próxima edição do jornal Em Foco 
todas as fotos do evento, que mais uma vez abri-
lhantou o Dia das Mães. g

Os alunos também ganham com a 
qualificação dos professores

Alunos do ensino fundamental durante a 
tradicional cantata

ter os docentes qualificados e oferecer cursos 
de qualidade, reconhecidos pela excelência em 
educação e pelo mercado de trabalho”, desta-
cou a diretora do Ensino Médio e do Técnico em 
Informática, Amália Zamarrenho.

Os docentes que receberam a certificação 
foram: Fabiano Penteado Orsi, Regiane Ferreira 
Sampaio, Amália Maria Zamarrenho Bruno, 
Rafael Herman Mauro e Norberto Saviolli. g
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Alunos do curso de publicidAde e propA-
GAndA do uniAnchietA estiVerAm em VisitA 
técnicA à AGênciA loduccA, em são pAulo. 
Criada em 1995, a empresa é hoje uma das 
20 maiores agências de publicidade do país e 
também uma das mais premiadas internacio-
nalmente. Sob o comando do grupo ABC, um 
dos maiores conglomerados de comunicação 
do mundo, a Loducca se destaca pela intera-
tividade em suas peças.

Cuidando de clientes como: Ambev, Bayer, 
MTV Canais FOX, Yamaha, GVT, PepsiCo  e Red 
Bull, a Loducca conta com profissionais de 
ponta, publicitários que ouviram os principais 
anseios dos formandos do UniAnchieta. “Foi 
mais uma grande oportunidade de colocar os 
nossos alunos em contato com o mercado pu-
blicitário por meio de uma das agências mais 
respeitadas do mundo. A Loducca tem cons-
truído uma das publicidades mais envolventes 
e criativas no Brasil. É o sonho de consumo de 
muitos desses jovens”, destacou o coordena-
dor do curso, Antonio Valini.

Recentemente, outro grupo de alunos da 
instituição visitou a DM9DDB, uma das mais 
consagradas e vitoriosas agência de PP do 

Alunos de PP fazem 
visita técnica a Loducca

formAndos do curso de publicidAde e propAGAndA VisitArAm umA dAs 
AGênciAs mAis premiAdAs dos últimos Anos

mundo, vencedora de mais de 100 prêmios 
em Cannes. Para Valini, essa experiência de co-
nhecer o dia a dia das grandes agências é muito 
enriquecedora para os alunos. “As visitas técni-
cas proporcionam o aprendizado fora da sala 
de aula, na prática mesmo. Nessas excursões 
é possível conhecer a fundo o atendimento, a 
criação, redação, mídia e o planejamento para 
a campanha de uma grande multinacional. Ex-
periência que será levada para a vida inteira”, 
finalizou Valini. g

acontece

Os alunos viram de perto os 
prêmios conquistados pela agência

Os alunos puderam acompanhar a 
rotina de uma agência de publicidade 

Mudanças climáticas 
e a questão 

energética no Brasil
nO FinAl de mArçO de 2014, O 

pAinel interGOvernAmentAl de mu-
DANçAS CliMáTiCAS – iPCC (SiGlA 
EM iNGlêS) APrESENToU Ao MUNDo 
O relAtÓriO sObre impACtOs, AdA-
ptAçãO e vulnerAbilidAde às mudAn-
çAs ClimÁtiCAs, AlertAndO pArA O 
AGrAvAmentO e nOvAs previsões dOs 
impACtOs dAs mudAnçAs ClimÁtiCAs 
nA seGurAnçA HÍdriCA dA AmériCA 
dO sul e CentrAl, AFetAndO setOres 
eCOnômiCOs FOrtemente dependen-
tes de ÁGuA, tAis COmO A GerAçãO de 
enerGiA elétriCA e A AGriCulturA.
Especificamente com relação à geração 
de eletricidade, vale destacar que o Brasil 
é extremamente dependente das hidrelé-
tricas, representando em torno de 78% da 
capacidade de geração de energia elétrica 
do país. Um cenário de escassez hídrica 
poderá gerar uma crise de abastecimento 
de energia. Do ponto de vista econômico, 
o Brasil perderia espaço no mercado inter-
nacional se tornando menos competitivo e 
atraente para novos investimentos. Além 
disso, a qualidade de vida do brasileiro tam-
bém poderia ser diretamente afetada.
Diante deste cenário, ganha cada vez mais 
importância ações efetivas pelo governo 
brasileiro no sentido de promover uma di-
versificação da matriz energética nacional, 
de forma a proporcionar o incentivo a ou-
tras fontes e tecnologias de geração de ele-
tricidade no país. 
Biomassa, eólica e solar são três fontes 
energéticas renováveis que poderiam rece-
ber maior atenção e incentivo governamen-
tal. Isso abre um campo muito vasto para 
profissionais da área ambiental atuarem no 
planejamento e gestão dos recursos e tec-
nologias energéticas, além de contribuírem 
com pesquisas que promovam aproveita-
mento de novas fontes energéticas. g

André LUiz dA ConCeição é Mestre em 
Planejamento de Sistemas Energéticos e Coordenador 
dos Cursos Superiores de Tecnologia em Gestão 
Ambiental e Processos Químicos, do Centro 
Universitário Padre Anchieta – UniAnchieta.

oPinião
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