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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

GRUPOGRUPO

Grupo AnchietA em Foco - expediente: projeto Gráfico / 
edição / diagramação / revisão: projecto comunicação; textos: 
Sandro crisol (mtB 29607); direção: claudia cervantes; impressão: 
Lauda editora; contato: publicidade@anchieta.br;

AtividAde ocorreu nA AssociAção PrimAverA de esPortes, centro esPortivo 
JArdim ÂngelA e AcAdemiA do uniAnchietA, locAlizAdA no cAmPus Professor 
Pedro c. fornAri.

1º Day Camping de Goalball 
reúne técnicos, atletas e 

estudantes de Educação Física

O treinador Alessandro Tosin (de 
óculos) reunido com a seleção 
brasileira de Goalball

técnicos, AtletAs e estudAntes 
PArticiPArAm do 1º dAy cAmPing de goAlbAll. 
A iniciAtivA, comAndAdA Pelo treinAdor 
dA seleção brAsileirA dA modAlidAde, 
AlessAndro tosin, foi reAlizAdA em três 
locAis diferentes: AssociAção PrimAverA de 
esPortes, centro esPortivo JArdim ÂngelA 
e AcAdemiA do uniAnchietA, locAlizAdA no 
cAmPus Professor Pedro c. fornAri. De 
acordo com o técnico, a ideia foi proporcionar 
aos participantes um dia de treinamento com 
jogadores de alta performance. “Foi uma 
experiência nova para nós, pois ela ocorreu 
pela primeira vez. No entanto, na Europa, 
isso é muito comum de acontecer. A ideia 
no futuro é expandir para atletas e seleções 
internacionais”. De acordo com Alessandro, o 
evento também colaborou com o crescimento 
dos alunos do sexto semestre do curso de 
Educação Física do UniAnchieta.

“Os universitários são preparados para 
atuar em diversos âmbitos desse universo. 

No entanto, para trabalhar com este nível de 
jogadores, é necessário ter muita experiência. 
A possibilidade de alguns estudantes 
envolvidos no projeto do goalball e do 
esporte paralímpico é muito interessante, já 
que adquirem experiência na área e podem 
levar para toda a carreira profissional. Já 
para os atletas da seleção também é muito 
interessante a participação dos estudantes 
de Educação Física do UniAnchieta, pois são 
pessoas que podem ajudá-los fora de quadra 
em diversas funções”. Segundo o professor, a 
Educação Física adaptada é uma das áreas 
que mais cresce atualmente.

“Sempre haverá pessoas com deficiência 
para trabalhar, principalmente no ambiente 
escolar. Assim este aluno, estando envolvido 
em projetos que desenvolvem a atividade 
motora ou o esporte para este tipo de público, 
terá muito mais facilidade para desenvolver 
as propostas práticas”. g



A ex-AlunA dO CursO dO uniAnCHietA, 
mOnique AlvAres ZAnCHetA FurlAn FOi 
HOmenAGeAdA pelO COnselHO reGiOnAl 
de COntAbilidAde dO estAdO de sãO 
PAUlo (CRC SP). Durante o evento realizado 
na capital paulista, Monique e outros 206 
estudantes receberam o Diploma de Mérito 
que premia anualmente alunos de diversas 
instituições espalhadas pelo Estado. 
Bastante emocionada, a ex-aluna revelou 
que ficou surpresa em integrar a seleta lista. 
“É uma sensação inexplicável, de dever 
cumprido e de ser recompensada por todo 
o esforço que tive durante meus estudos. 
Recebi a ligação do CRC falando sobre essa 
homenagem e solicitando que confirmasse 
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evento, reAlizAdo em são PAulo, contou com A PArticiPAção de outros estudAntes de váriAs cidAdes do estAdo que 
mAis se destAcArAm nA cArreirA AcAdêmicA.

educação

Ex-aluna do UniAnchieta é homenageada 
pelo Conselho Regional de Contabilidade

minha presença. Minha reação foi de, após 
desligar o telefone, ir contar aos meus pais e 
meu esposo sobre o ocorrido. Ficamos todos 
muito emocionados e felizes! Foi uma grande 
alegria para todos nós”, afirmou. Segundo 
ela, a noite em que foi realizada a solenidade 
ficará guardada na sua memória por toda a 
vida. “O evento foi muito legal, valeu a pena 
ter participado. É uma experiência única, fui 
inclusive entrevistada por um jornalista que 
estava lá gravando. Conheci toda a história 
de vida do patrono José Rojo Alonso, que foi 
um profissional exemplar da área contábil. 
Foi uma honra ter conversado com sua filha, 
além de outros importantes profissionais. 
Fui cumprimentada por todos quando recebi 

A ex-aluna Monique 
Alvares Zancheta Furlan, 
homenageada como 
melhor estudante

CursO
A ex-aluna que trabalha no escritório 

Asserc Soluções Contábeis e concluiu 
no final do ano passado o curso de 
Ciências Contábeis fez questão de 
elogiar a estrutura e o corpo docente 
do UniAnchieta. “O curso é muito bom, 
bem puxado, tem matérias muito 
interessantes, procura sempre nos 
passar as novidades das leis, nos manter 
cientes e atualizados, nos proporciona 
a oportunidade de participar de 
eventos, palestras, visitas ao Conselho. 
A iniciativa de fazermos as declarações 
de Imposto de Renda para a população 
é realmente muito interessante, 
nos acrescenta experiência de lidar 
com o público e de participarmos 
do processo com ética e de forma 
correta”. A partir de agora, os planos 
de Monique são continuar crescendo 
na vida profissional e adquirir cada vez 
mais experiência. “Gostaria de ser uma 
grande contabilista, capacitada e que 
atenda às necessidades do público. 
Tenho sonho de trabalhar em banco 
ou empresa grande. Este ano também 
irei prestar concurso público, irei fazer 
curso de inglês e também pretendo 
iniciar uma pós-graduação”. g

o prêmio de Honra ao Mérito”. Para Monique, 
o prêmio significa uma recompensa por 
todo o esforço dedicado aos quatro anos 
de curso. “Foram anos de muita dedicação. 
Nunca esperei por tamanha recompensa. É 
uma felicidade sem tamanho, mostra que 
todo o esforço valeu a pena. É uma enorme 
gratificação, um incentivo e reconhecimento 
que recebemos”. g



estudAntes dO CursO superiOr de 
teCnOlOGiA em GestãO de reCursOs 
HumAnOs tiverAm A OpOrtunidAde 
de COnHeCer A CidAde viCentinA 
FrederiCO OZAnAn. Durante o passeio, 
as alunas estiveram acompanhadas pela 
professora Sandra Regina Smaniotto, 
responsável pela disciplina do Terceiro 
Setor e Responsabilidade Social e pelo 
coordenador do curso, João Guilherme 
Rodrigues. A iniciativa faz parte do programa 
de visitas técnicas que periodicamente são 
organizadas pela coordenação. A visita foi 
agendada através da psicóloga da entidade, 
Cintia Mazzeto Diniz da Costa, que procurou 
passar todas as informações possíveis para 
as universitárias. A Cidade Vicentina abriga 
atualmente 100 idosos, dos quais 60 residem 
em moradias espalhadas pela instituição 
e são ainda relativamente independentes. 
Cerca de 40 assistidos requerem cuidados 
especiais, sendo a maioria cadeirante e, 
portanto, mais dependente. Entretanto, 
muitos mantém a lucidez, apreciam receber 
visitas, gostam de conversar, relatar fatos 
do passado e inclusive se interessam em 
conhecer um pouco sobre as pessoas que 
os visitam. Durante o passeio, foi possível 
construir um contexto de muita solidariedade, 
pois o acolhimento dos idosos às alunas foi 
algo notável. Com isso, as estudantes se 
sentiram mais a vontade e tiveram a chance 
de dedicar atenção, além de expressarem 
manifestações de afeto e muito carinho 
aos assistidos. “Essa atividade me fez 
refletir o quanto uma atitude simples muda 
a vida das pessoas. Elas só queriam um 
pouco de atenção”, afirmou a universitária 
Gioavana Jesus Furlan. “Adorei a visita, pois 
é gratificante sentir as emoções dos idosos 
com nossa presença. Pretendo voltar mais 
vezes a Cidade Vicentina e levar um pouco 
de carinho aos assistidos. Aprendi também 
a dar mais valor à minha família”, disse 
Amanda de Godoy Santos. g

cidadania
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Os idosos receberam toda a atenção das alunas, 
que passaram o dia na Cidade Vicentina

Alunas de Recursos Humanos visitam 
Cidade Vicentina

universitáriAs tiverAm oPortunidAde de conhecer entidAde que PrestA Atendimento A AProximAdAmente 
100 idosos. iniciAtivA emocionou estudAntes. 
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AlunOs dO terCeirO semestre 
dO CursO de lOGÍstiCA tiverAm A 
OpOrtunidAde reCentemente de 
COlOCAr em prÁtiCA bOA pArte dO 
AprendiZAdO ObtidO em sAlA de AulA. 
Através do Projeto Social Logístico de 
Várzea Paulista, os estudantes realizaram 
ações que beneficiaram comunidades 
carentes próximas a Faculdade Anchieta 
de Várzea Paulista. A iniciativa, 
coordenada pelo professor Luiz Fernando 
de Souza Pinheiro, surgiu por intermédio 
da disciplina “Gerenciamento da Cadeia 
de Suprimentos”. “O projeto nasceu na 
reunião de planejamento ocorrida no 
início do ano passado, tivemos a ideia 
de desenvolver um trabalho semelhante 
ao desenvolvido em um dos programas 
de O Aprendiz”, explicou Luiz Fernando. 
Segundo ele, várias famílias carentes 
foram beneficiadas através do projeto. 
“Ele foi concluído no mês passado com a 
entrega de mais de 120 cestas básicas de 
alimentos a comunidade carente de Vila 
Real, localizada em Várzea Paulista. Os 
resultados e a repercussão da iniciativa dos 
alunos junto a Comunidade, Associação 
de Moradores e Escola Municipal, onde 
ocorreu a entrega das cestas, foi muito 
positiva e gratificante para todos nós”.

fAmíliAs residentes nA vilA reAl forAm beneficiAdAs com entregA de cestAs básicAs. Além disso, Alunos 
PuderAm colocAr em PráticA conceitos APrendidos em sAlA de AulA. 

cidadania
Projeto do curso de Logística beneficia 

famílias carentes de Várzea Paulista

sOlidAriedAde
As famílias beneficiadas pela ação 

foram escolhidas a partir de um cadastro 
existente na Associação de Moradores 
da Vila Real. O professor Luiz Fernando 
também fez questão de ressaltar não 
apenas a dedicação dos alunos a atividade, 
mas o apoio de todos os professores do 
curso. “Contamos com o apoio integral 
dos educadores de outras disciplinas”. 
Segundo ele, através do projeto, o aluno 
teve a oportunidade de vivenciar na 
prática muitos conceitos utilizados no 
ambiente da logística empresarial. “Ele 
proporcionou aos estudantes uma visão 
gerencial a cerca da integração dos 
diversos processos de uma Cadeia de 
Suprimentos. No final, os grupos tiveram 
de gerar relatórios gerenciais sobre as 
atividades desenvolvidas”. De acordo 
com o educador, a expectativa é que 
novas atividades sejam realizadas ao 
longo deste ano.  g

OriGem
O projeto teve início em sala de aula onde 

a turma foi divida em quatro grupos de 19 
alunos cada. Na sequência, foram elaborados 
o roteiro, fases e etapas de todo o processo. Os 
estudantes então se reuniam semanalmente 
com o professor para receberem 
orientações conceituais e práticas para o 
seu desenvolvimento. “A ideia foi projetá-
lo para que suas atividades ocorressem 
essencialmente fora do espaço de sala de aula. 
A atividade de Gestão de Demanda exigiu que 
os grupos se mobilizassem na identificação 
e conhecimento dos clientes alvos em 
relação a localização de suas residências e 
distribuição de senhas para cada uma das 
famílias selecionadas”, declarou o professor. 
Segundo ele, no aspecto relacionado aos 
suprimentos, os universitários tiveram que 
apresentar elevado conhecimento técnico 
para colocar os conceitos teóricos em 
prática. Além disso, os estudantes contaram 
com o apoio de parte da sociedade local. 
“Os grupos tiveram que apresentar um 
esforço bastante expressivo na busca de 
doadores de alimentos para a montagem 
das cestas. Entidades empresarias, pessoas 
físicas externas, alunos de outros cursos; 
todos foram mobilizados e demonstraram 
um espírito especial de solidariedade para 

com aqueles mais necessitados”. Após a 
colaboração de vários setores da comunidade 
na doação dos produtos, os quatro grupos 
prepararam ambientes de linhas de produção 
para montagem das cestas.  g
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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

5665 Estágio Administração
5642 Estoquista
5648 Estagiário de Engenharia de Produção,   
 Mecânica ou Mecatrônica
5619 Estágio Técnico Químico
5625 Estagiário Técnico Químico
5588 Estagiário(a) Logística
5634 FATURAMENTO, COBRANÇA,    
 ORGANIZACIONAL
5662 Operadora de Caixa
5605 Analista de contas a receber
5611 Assistente Operacional Logístico
5654 ESTÁGIO NA AREA DE INDICADORES   
 DE RH
5668 Estagiário dos cursos 
 de Administração, Contabilidade ou 
 Engenharia de Produção. 
 Terá a oportunidade de trabalhar na  
 área de serviços - consultoria de 
 negócios. Efetuará análise econômico-
 financeira de empresas e projetos; 
 criação de indicadores e suporte à   
 empresa
5622 Estagiário em Administração
5645 Assistente Comercial
5591 Professor ou estagiário de fitnessbike,   
 jump, local.
5628 Estágio em Compras
5602 Assistente Administrativo de Pessoal
5651 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO    
 CONTÁBIL
5608 Programador

5594 Auxiliar de Almoxarife
5600 Assistente  Contábil - 4  vagas
5623 Instrutor de Informática Básica
5617 Contato Comercial
5646 Supervisor Financeiro
5640 Estagiário em vendas internas
5629 Professor de Inglês
5603 Estagiario de Educação Física
5660 Analista de Infraestrutura TI
5597 Assistente Contábil
5666 Estágio em Nutrição
5643 Analista de Desenvolvimento 
 de Embalagem
5620 Técnico de Instrumentação
5637 Suprimentos
5626 Assistente Fiscal
5586 Estagiario em ciências contábeis
5649 Engenharia Elétrica
5614 Web Designer
5663 Desenhista Detalhista
5644 Técnico Eletroeletrônico
5592 Operador de Empilhadeira
5638 Estágio de Educação Física
 Ginástica Laboral
5609 Assistente Contábil
5615 Desenhista Cadista
5652 Estagiário de Engenharia Civil
5664 Analista de Gestão da Qualidade
5601 Estágio em Recursos Humanos
5658 Professora de Educação Infantil 
 e Fundamental
5618 Estágio Engenharia Elétrica

5624 Engenharia Química
5641 Estagiário em logística
5595 Auxiliar Administrativo
5589 Professor de Educação Infantil
5635 Auxiliar de Laboratório Farmácia 
 de Manipulação
5632 Estágio Técnico Segurança 
 do Trabalho
5655 ESTÁGIO EM ENGENHARIA
5627 Lecionar inglês para diversos 
 níveis e horários
5636 Cuidador de Recém Nascido
5587 Estágio
5613 Coordenador Logístico
5656 Analista de Suporte Junior
5647 Estágio Área Fiscal
5593 Auxiliar Projetista
5639 Estagiário em Meio Ambiente
5630 Gestão da Qualidade
5584 Inspetor de Qualidade I
5610 Estagiário de Direito
5604 Estágio em Enfermagem
5616 Analista de RH
5653 ESTÁGIO EM TÉCNICO EM QUÍMICA
5659 Auxiliar de Classe Volante
5669 Qualidade
5661 Assessor a Comercial Jr.
5667 Vendedor(a)



mAtriz curriculAr, curso e ProPostAs inovAm nA formAção de 
ProfissionAis PArA o trAbAlho com A línguA PortuguesA.

Licenciatura em Português
educação

Walter Mitty é chefe da seção de negativos da revista “Life”, que está 
prestes a fechar, passando a ser apenas um site na internet. Nesses dias 
de transição e demissão em massa, Walter convive com o escapismo 
dos seus sonhos e o fato de não conseguir declarar-se para a colega 
de trabalho Cheryl Melhoff (Kristen Wiig). Além disso, Walter precisa 
encontrar o corte 25 do negativo enviado pelo famoso fotógrafo Sean 
O’Connell (Sean Penn), que se tornará a última capa da revista. Para 
quem nunca viveu uma aventura na vida, Walter Mitty embarca em uma 
viagem para a Groenlândia e outros lugares exóticos, como Islândia e 
Afeganistão, atrás do artista e da foto perdida. O longa consegue cativar 
o público e tem muito potencial para se tornar um filme motivacional, 
daqueles em que a gente sai do cinema inspirado a mudar de vida.
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Perfil
bereniCe 
Antunes 
de OliveirA 
bArbOsA
Idade: 19 anos
 
Curso 
da faculdade: 
Comércio Exterior

Quando criança, queria ser...
empresária 

Por que você escolheu esse curso?
Em 2007 fiz um curso profissionalizante 
com um professor que fazia Comércio 
Exterior, trabalhava na área e falava muito 
sobre o dia a dia da profissão. Gostei e 
acabei me interessando. Fui pesquisar 
mais sobre essa área e decidi que esse 
era o curso que queria fazer.

Pra você, qual é a importância da 
faculdade?
A faculdade é de grande importância pois 
agrega valores à vida dos alunos através 
de conhecimentos e dá uma maior 
oportunidade às pessoas de ingressar no 
mercado de trabalho.

Outras atividades além da faculdade...
saio com amigos, leio livros, treino judô e 
vou à igreja.

Nesses anos de Anchieta, o que ficou 
mais marcado na sua vida?
o tempo que estudei no Anchieta até 
hoje foi muito bom! o que mais marcou 
minha vida foi entrar “leiga” em um curso 
e sair com um grande conhecimento, 
superando as minhas expectativas.

Como você se vê daqui a 10 anos?
Me vejo casada, trabalhando com o 
Comércio Exterior, estabilizada financei–
ramente e formada em um mestrado ou 
doutorado.

review

A vida secreta de Walter Mitty
Protagonizado e dirigido por ben stiller, o 
longa faz o espectador refletir sobre a rotina 
monótona e os sonhos reprimidos.

O uniAnCHietA OFereCe A pArtir de 2014 umA nOvA HAbilitAçãO nO CursO de 
letrAs: A liCenCiAturA em pOrtuGuês, que sOmA-se à OpçãO JÁ existente HÁ 40 AnOs 
DA hAbiliTAção DUPlA PoRTUGUêS–iNGlêS; CURSo QUE é o 16º MAiS bEM AvAliADo PElo 
MEC (ENADE) ENTRE 574 EM ToDo o PAíS, ENTRE iNSTiTUiçõES PúbliCAS E PRivADAS. 

Com isso, os candidatos a uma vaga no curso de Letras do UniAnchieta poderão optar entre 
a licenciatura única em português ou a licenciatura dupla português-inglês, e ao término de uma 
delas, complementar os estudos na outra habilitação. 

O novo curso Licenciatura em Letras: Português associa o conhecimento básico e elementar da 
língua portuguesa a uma formação que atende às demandas do mercado corporativo – de empresas 
de diversos setores a editoras, mas também da sempre existente necessidade por docentes do ensino 
fundamental ao superior. O ensino de português para estrangeiros, os aspectos de composição 
textual das diversas esferas do mercado (jornalístico, artístico, corporativo, etc), a formulação de 
materiais didáticos, paradidáticos em língua materna, e a linguagem ficcional (a escrita literária) 
são alguns dos campos contemplados por disciplinas que compõem a Matriz Curricular dessa nova 
opção oferecida pelo UniAnchieta, Letras: Português. 

É a opção pelo estudo da língua portuguesa em suas muitas formas de expressão, da oral à 
escrita, em suas muitas formas de divulgação, de projetos institucionais (mercado corporativo) a 
materiais didáticos e paradidáticos, e literários, para entendimento e proposição de projetos que 
contemplem suas muitas formas de uso. g

Mais informações 0800 772 8445 | inscrições gratuitas pelo site www.anchieta.br
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O professor João Guilherme foi aluno da 
primeira turma formada pela Faculdade 
Padre Anchieta. Hoje, ele também 
é coordenador geral dos cursos de 
Administração, Ciências Econômicas, 
Ciências Contábeis e Gestão de Recursos 
Humanos. Feliz aniversário, professor! 

Te vi no
Anchieta

Durante o parabéns, todo mundo comemorou 
mais um aniversário do professor

O professor João Guilherme 
foi pego de surpresa pela 
equipe do Anchieta

 Assoprando as 
velinhas em mais uma 
comemoração!

Presentes e homenagens ao professor 
João Guilherme

Os professores do Anchieta 
entregaram algumas 
lembranças durante a festa

João Guilherme foi 
surpreendido com o parabéns

Professores reunidos para 
comemorar o aniversário

Hora de cortar o bolo 
e fazer um pedido!


