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empreGoS & eStáGIoS | Confira as vagas dessa semana - páGIna 04

Iniciação científica 
colabora na 
formação de novos 
pesquisadores

Inscrições abertas 
para escolinhas de 
esportes e artes

O Programa Institucional de Pesquisa 
e Iniciação Científica (IC) é feito em 
paralelo com a faculdade e desenvolve o 
conhecimento, estimulando o pensamento 
crítico. Uma experiência que é encarada 
como diferencial no mercado de trabalho
páGIna 06

Crianças e adolescentes de 7 e 14 anos 
poderão escolher entre futsal, jazz, ballet, 
taekwondo, violão e ginástica artística. As 
vagas são limitadas!   |   páGIna 07

ensino médio assiste 
apresentação da 
oSeSp
Alunos visitaram a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo 
com o objetivo de conhecerem mais sobre música clássica. 
Reconhecida como uma das principais instituições musicais 
do mundo, a orquestra é sinônimo de sucesso na formação de 
instrumentistas e maestros  |   páGIna 05

palestra sobre 
fIeS reúne 
estudantes no 
unianchieta
Com o tema “O FIES como 
instrumento de planejamento 
financeiro”, o evento comandado 
por representantes do Banco do 
Brasil teve como objetivo aproximar 
os estudantes dessa modalidade de 
financiamento  |   páGIna 08
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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

Cesta básiCa está mais Cara desde o iníCio de 2014

Carreira e merCado para o profissional de pedagogia foram os 
foCos da entrevista

anchieta na mídia

anchieta na mídia

Professora Rutzkaya fala 
sobre a pedagogia para o 

Jornal de Jundiaí

Docente do UniAnchieta comenta 
alta de preços dos alimentos em 

entrevista à Rede Paulista

na última semana, o Jornal de Jundiaí, 

JJ, destaCou a Carreira de pedagogo, uma 

das graduações mais tradiCionais do 

unianChieta. Para falar um pouco mais do 

abrangente mercado para essa profissão, 

nossa coordenadora, Rutzkaya Queiroz dos 

Reis, foi entrevistada pelo veículo. A matéria 

foi publicada no caderno Modulinho. g

a eConomista e doCente do 
unianChieta, professora maria 
de fátima rueda, foi entrevistada 
pela equipe da tv rede paulista na 
última semana. Na oportunidade, 
nossa docente foi convidada a 
comentar o preço da cesta básica 
do brasileiro. Com a escassez de 
chuvas, um dos vilões durante a 
safra, a alimentação ficou mais 
cara para o consumidor desde o 
início do ano. g

A coordenadora Rutzkaya Queiroz abordou questões 
relacionadas ao mercado de trabalho para o pedagogo

A professora e economista Maria de Fátima Rueda 
explicou os fatores que influenciam a alta dos preços
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o primeiro dia de elaboração gratuita da de-
Claração de imposto de renda 2014 em Jundiaí, 
serviço que está sendo feito pelos alunos de 
CiênCias Contábeis do unianChieta, trouxe até 
a instituição, neste sábado (5), CerCa de 100 
pessoas que fizeram o agendamento para reCe-
berem o serviço. O trabalho conta com o apoio 
e a supervisão dos docentes da instituição, e as 
declarações são feitas pelos futuros contadores. 

Neste ano, cerca de 80 alunos estão mobiliza-
dos na ação, que deve se repetir no sábado, 26 de 
abril. De acordo com a coordenadora do projeto e 
também do curso de Ciências Contábeis, Márcia 
Silveira, “o primeiro dia desse trabalho rendeu 
bastante. Sabemos que os próximos sábados 
deverão ter a procura acentuada, já que, com o 
final do prazo para a entrega da declaração, as 
pessoas se atentam para não correrem risco de 
pagar multas e ter o CPF cancelado”, lembrou.

Os contribuintes obrigados a fazer a De-
claração de Imposto de Renda são aqueles que 
obtiveram rendimentos tributáveis, no acumula-
do de 2013, superiores a R$ 25.661,70. Também 
deve declarar quem recebeu, em 2013, rendi-
mentos isentos, não-tributáveis ou tributados 
exclusivamente na fonte, acima de R$40 mil. A 
declaração é obrigatória para quem obteve, em 
qualquer mês de 2013, ganho de capital (lucro) 
na venda de bens ou direitos, sujeito à incidên-
cia do imposto, ou fez operações em bolsas de 
valores, de mercadorias, de futuros e asseme-
lhadas. Também declara quem adquiriu posse 
ou propriedade de bens ou direitos, inclusive 
terra nua, de valor igual ou superior a R$300 mil. 
Quem obteve, no ano passado, receita bruta su-
perior a R$128.308,00 decorrente de atividade 
rural também deve declarar.

Cerca de 100 pessoas são atendidas 
no primeiro dia de elaboração 

gratuita da declaração de IR
alunos formandos de CiênCias Contábeis estão fazendo as 
deClarações de imposto de renda da população

Para o preenchimento da declaração, o con-
tribuinte deve apresentar os seguintes documen-
tos: RG, CPF ou CNH e Título de Eleitor; cópia im-
pressa da Declaração Exercício 2013/Ano Base 
2012 (declaração do ano anterior); Informe de 
Rendimentos fornecidos pela empresa (para os 
trabalhadores em atividade), ou pelo INSS para 
aposentados e pensionistas; rendimentos com 
aluguéis e livro caixa; Informe de Rendimentos 
Financeiros fornecido pelo banco em que o con-
tribuinte possui conta corrente ou produtos (sal-
dos de conta corrente, poupança, fundos, previ-
dências, ações); documentos originais (Contrato 
ou Escritura) referentes a aquisições e vendas 
de imóveis feitas em 2013 (se for parcelado, 
trazer carnê de parcelamento); documentos origi-
nais (Documento de transferência) referentes a 
aquisições e vendas de veículos feitas em 2013, 
(se for parcelado, trazer carnê de parcelamento); 
recibos originais de pagamentos de despesas 
médicas, hospitalares, com plano de saúde e 
escolas. Além dos documentos, o contribuinte 
deverá levar um pendrive para a gravação obri-
gatória da declaração.

economia

ABRIL
III FóRum de RecuRsos HumAnos
Anfiteatro Campus Profº Pedro C. Fornari

De 22 a 25/04

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

Válido como duas horas de 
atividades complementar

PALestRA “entendendo A nBR Iso 
50.001:2011” (Gestão AmBIentAL e 

PRocessos QuímIcos)
Dia 26/05

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 de Ciências Contábeis ajudaram os 
contribuintes a declarar o imposto de renda

O atendimento em Jundiaí ainda será 
feito no dia 26 de abril, das 8h às 12h
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O atendimento em Jundiaí poderá ser fei-
to ainda no dia 26 de abril, das 8h às 12h, no 
campus do UniAnchieta, na Avenida Dr. Adoniro 
Ladeira, nº 94, km 55,5 da Via Anhanguera. O 
agendamento poder ser feito pelo telefone (11) 
97422-2418 ou pelo email anchietaimpostoder-
enda@hotmail.com. Em Cajamar, a obtenção de 
informações e os agendamentos podem ser fei-
tos pelo telefone (11) 4446-6342. Na cidade de 
Várzea Paulista, os interessados devem ligar para 
o número (11) 4596-6990. 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.br/nemp e boa sorte! 

emPReGoS e eStáGioS

CÓd.   vAGA CÓd.   vAGA CÓd.   vAGA
5834 Prof. Educação Infantil 0-2 Anos
5857 Programador Jr.
5828 Auxiliar de Expedição
5840 Est. de Farmácia Não Remunerado
5874 Auxiliar de Laboratório
5934 Estágio em Nutrição
5880 Instrutor de Esportes
5917 Engenheiro de Alimentos
5848 Desenhista Mecânico Jr.
5817 Estagiário
5891 Estágio em Química
5940 Auxiliar Contábil
5911 Analista de Departamento Pessoal
5960 Operador de Vendas e Serviços
5946 Líder de Cafeteria
5954 Analista de Folha Sr.
5854 Estagiário
5903 Estoquista
5860 Colorista
5837 Assistente Técnico
5923 Estagiário Auxiliar Financeiro
5831 Engenharia Mecânica/
 Mecatrônica OE 115243
5871 Engenheiro Metalúrgico
5914 Assistente de Faturamento
5920 Auxiliar Administrativo
5820 Est. Pesquisa e Desenvolvimento
5937 Assistente de vendas
5943 Jurídico
5963 Estagiário
5851 Consultora Comercial Jr.
5863 Professor(a) de Inglês
5900 Assistente de Logística
5957 Auxiliar de Farmácia
5808 Estágio em Planejamento
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

5915 Estagiário em Administração
5852 Professor de inglês
5909 Gestão da Qualidade
5958 Assistente Financeiro de Crédito
5952 Assistente Contábil
5858 Estagiário de DIreito
5929 Estagiário de Enfermagem
5906 Conferente de Mercadorias
5835 Auxiliar de Mecânico
5935 Estagiária na Área 
 de Desenvolvimento
5875 Assistente de Importação
5829 Venda Interna Telemarketing
5941 Estagiário
5869 Técnico de Automação
5918 Auxiliar Administrativo
5843 Estilista
5961 Estagiário
5912 Técnico em Química
5855 Observador Comportamental
5849 Estagiário em Engenharia da   
 Produção/Mecânica
5949 Secretária da Diretoria
5955 Engenheiro Jr. Manufatura 
 e Processos - Jundiaí
5806 Estagiário(a) de Marketing
5953 Analista de Estoque
5930 Líder de Produção
5861 Portaria
5838 Faturista
5924 Est. Jornalismo/Letras - Produção  
 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
5964 Estagiário
5864 Laminador de Fibra de Vidro
5950 Estagiário de Direito
5956 Auxiliar Comercial
5887 Estagiário em TI 
5850 Consultor(a) de Recrutamento  
 e Seleção
5887 Estagiário em TI
5933 Assist. Laboratório de Pintura

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 Est. 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
5916 Auxiliar de laboratório
5865 Estágiário de Nível Superior em TI
5939 Desenvolvedor Web Front-End Home  
 Based - 4h/dia - Trabalho de Casa
5945 Fiscal de Cinema
5802 Estagiário de Projetos
5853 Auxiliar Administrativo
5902 Auxiliar Administrativo
5951 Auxiliar Administrativo
5836 Mecânico
5965 Assistente administrativo de obras
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VaGaS anchieta
414 - Auxiliar de Laboratório de Informática  
         Campus Prof. Pedro C. Fornari - N
484 - Auxiliar de Laboratório de Informática 
          Campus Prof. Pedro C. Fornari - M
485 - Auxiliar de Laboratório de Informática           
         Campus Prof. Pedro C. Fornari - N

As vagas ao lado são oferecidas pelo departamento de 
Recursos Humanos do Grupo Anchieta. Os interessados 
devem entrar em contato pelo e-mail rh@anchieta.br 
enviando o cód. da vaga ou mandar o currículo para 
rua Bom Jesus de pirapora, 100 aos cuidados do 
departamento de recursos Humanos.

503 - Auxiliar de Laboratório Química           
          Campus Prof. Pedro C. Fornari - T/N
519 - Auxiliar de Secretaria
          Campus Prof. Pedro C. Fornari - T/N

Esperamos por você!
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Alunos do Ensino 
Médio assistem 

apresentação da OSESP

alunos do 1º ao 3º ano do ensino médio das 
esColas padre anChieta de Jundiaí visitaram 
na última semana a orquestra sinfôniCa 
do estado de são paulo, osesp. O passeio 
foi organizado pelo professor de Filosofia, 
Hildon V. Melo, e contou com a participação 
de 45 alunos da instituição. Reconhecida 
internacionalmente como uma das principais 
instituições musicais do mundo, a orquestra 
é hoje sinônimo  de sucesso na formação de 
instrumentistas e maestros. 

De acordo com o docente, a ideia com a visita 
foi permitir que os estudantes tivessem acesso 
ao melhor da música clássica. “Eu costumo 
estimular os meus alunos ao hábito de ouvir 
músicas, sentir o acorde de cada instrumento e 
conhecer outros estilos. Fizemos uma iniciação 
deles na música clássica, momento em que 
eles conheceram obras de Beethoven, entre 
outros mestres da música mundial”, lembrou.

Para quem já pratica ou toca um 

estudantes ConheCeram de perto o trabalho de uma das prinCipais 
orquestras do mundo

instrumento, conhecer a OSESP teve um sabor 
diferente. “Sempre tive vontade de ver de 
perto o trabalho de uma orquestra, acho que 
é o limite do qual um músico pode sonhar. Eu 
estou tocando violino e para mim foi um sonho 
realizado ver aqueles solistas tão próximos”, 
destacou a aluna do segundo ano do ensino 
médio, Marcela Garcia.

Acostumados as aulas de filosofia, que 
sempre contam com uma indicação musical 
ou com a audição de ritmos diferentes do 
cotidiano, alguns alunos não ficaram surpresos 
com o passeio, porém, se sentiram mais 
familiarizados com o conteúdo dado em 
sala de aula. “Antes da nossa visita, o Hildon 
tinha sugerido que escutássemos algumas 
composições, especialmente de músicas 
clássicas, letras que foram tocadas pela OSESP 
durante o espetáculo que assistimos. Foi muito 
legal, divertido e produtivo”, finalizou Daniel 
Souza Camilo, do terceiro ano. g

acontece

Ser professor é...
É sABer trABAlHAr em GrupO.
É saber ver e ensinar o lado prático de um 
conceito. É investir seu tempo na preparação 
de aulas de qualidade. É tirar as dúvidas dos 
alunos, mesmo que sejam as mais simples, 
É atender o aluno nos corredores, mesmo 
que eu esteja atrasado. É interromper 
o lanche, para tirar uma dúvida urgente 
do aluno. É auxiliar o aluno no projeto de 
disciplina que precisa ser entregue ainda 
hoje. É experimentar novas metodologias de 
ensino. É obter o conhecimento e repassá-
lo aos alunos. É estruturar o conteúdo de 
forma mais entendível pelo aluno; usando 
instrumentos lúdicos. É motivar-se em 
ver seu aluno trabalhando no mercado. 
É aprender com o aluno. É enxergar o 
potencial de um aluno, que muitos não 
veriam nada. É “não dar o peixe, mas sim 
ensinar a pescar”. É ter sensibilidade para 
lidar com alunos de diferentes perfis e 
classes sociais. Precisamos ser inclusivos. 
É sentir-se orgulhoso pelo bom rendimento 
acadêmico dos alunos. É sentir-se triste 
pelo mau rendimento dos alunos. É entrar 
numa sala de aula muitas vezes cansado, e 
alegrar-se com a turma. Muitos profissionais 
dizem que podem sair cansados de uma 
empresa, após um intenso dia de trabalho. 
Isso não acontece em uma sala de aula; 
em boa parte das vezes o professor sai feliz 
com o bom trabalho realizado.
É dedicar boa parte de sua vida ao trabalho 
acadêmico. É prezar pela excelência e pela 
qualidade em todas as suas atividades. É 
ter a capacidade de transformar o mundo. 
É achar um tempinho entre uma atividade 
e outra, para desenvolver um texto deste 
tipo. É construir um mundo melhor. É 
saber impor limites e disciplinar a classe. 
É ter orgulho do que faz. E fazer o ensino-
aprendizagem com humanização! Amar o 
que faz! E educar com o coração!

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

A turma do Ensino Médio 
reunida, após visita à OSESP
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Iniciação Científica no UniAnchieta colabora 
para formação de futuros pesquisadores
o programa, feito durante os anos de graduação, intensifiCa a formação dos estudantes e desenvolve o ConheCimento

que tal aproveitar a époCa da faCuldade 
para adquirir ainda mais ConheCimento? 
O Programa Institucional de Pesquisa e 
Iniciação Científica (IC) no Centro Universitário 
Padre Anchieta (UniaAnchieta), com base na 
Resolução Normativa 017/2006 do CNPq, 
coloca os estudantes em contato direto com 
as atividades científicas e fortalece a formação 
por meio do ensino, da pesquisa e da extensão. 
Qualquer aluno de graduação pode participar 
do programa, desde que atenda aos pré-
requisitos especificados no Edital de inscrição, 
disponível no site do Anchieta. 

Se você é aluno, não se assuste. A Iniciação 
Científica pode ocupar um pouco mais do seu 
tempo, mas irá ajudá-lo nos estudos durante a 
graduação e ainda abre portas para o mercado 
de trabalho. Para esclarecer as dúvidas, 
conversamos com Gláucia Satsala, secretária 
de Pesquisa e Extensão e responsável pelo 
projeto no UniAnchieta.  

Como funCiona o programa de pesquisa e 
iniCiação CientífiCa do anChieta? 

Todos os anos, lançamos o Edital de inscrição 
para os projetos de Pesquisa e Iniciação 
Científica. O aluno interessado procura por 
um orientador que lhe auxilie na pesquisa, ou 
vice e versa. Juntos, eles escrevem um projeto 
de pesquisa para ser desenvolvido durante a 
vigência do programa e providenciam todos 
os documentos necessários para a inscrição. 
A vigência do projeto é de 01/08/2014 a 
31/07/2015. 

Como o aluno faz para ingressar no 
programa? 

Sempre ressaltamos que é importante 
que o aluno fique atento ao Edital, pois é 
necessário que ele tenha disponibilidade de 
tempo, um histórico escolar satisfatório e se 
responsabilize pela execução da pesquisa. 
O segundo passo é procurar a orientação do 
coordenador do curso, pois ele pode indicar um 
orientador que irá colaborar com a pesquisa. 
A partir daí começam as fases de criação e 
inscrição do projeto.

quais são as diferenças entre as 
modalidades biC unianChieta, pibiC Cnpq, viC 
unianChieta e ipiC? 

BIC UniAnchieta (Bolsas Institucionais de 
Iniciação Científica): desconto concedido pelo 

educação

UniAnchieta na mensalidade do aluno, o valor 
atual é de R$ 190; 

PIBIC CNPq (Bolsas fornecidas ao 
UniAnchieta pelo CNPq): bolsa concedida ao 
UniAnchieta pelo CNPq, para se candidatar 
a ela o aluno não pode ter nenhum vínculo 
empregatício (exceto em casos de estágio 
obrigatório), o valor mensal da bolsa é de R$ 
400; 

VIC UniAnchieta (Voluntários em 
Iniciação Científica): são pesquisas feitas 
voluntariamente, sem nenhum auxílio 
financeiro; 

IPIC (Parceria entre o UniAnchieta e 
Iniciativa Privada): é uma parceria entre 
o UniAnchieta e empresas que possuem 
interesse no desenvolvimento de um projeto 
em determinada área.

Como é feito o proCesso de seleção dos 
alunos? 

Após a inscrição realizada, o Comitê Interno 
de Pesquisa faz uma avaliação completa do 
aluno, do orientador e do projeto e pontua todos 
eles. De acordo com as melhores pontuações e 
também de acordo com a inscrição, são feitas 
as indicações para as bolsas.

A Iniciação Científica é uma ótima maneira do aluno 
adquirir mais conhecimento em sua área de graduação

a partir do momento que o estudante 
ingressa no programa, quais são as 
atividades? 

O aluno deve realizar todas as atividades 
que propôs em seu projeto, cumprir o período 
diário ou semanal que indicou na Declaração 
de Disponibilidade de Tempo, entregar após 6 
meses do início o relatório parcial da pesquisa, 
e ao final de 12 meses, entregar o relatório final 
com as conclusões da pesquisa. Se o relatório 
final for aprovado, o aluno deverá apresentar, 
em forma de pôster, todos os resultados do 
trabalho no Encontro Institucional de Pesquisa 
e Iniciação Científica, como critério final para a 
conclusão do projeto. 

qual a importânCia do programa de 
pesquisa e iniCiação CientífiCa para o 
profissional formado e o merCado de 
trabalho? 

A Iniciação Científica é o primeiro contato mais 
próximo do aluno com assuntos relacionados 
a sua área de atuação. Essa experiência pode 
ser encarada como um diferencial no mercado 
de trabalho, visto que a pesquisa estimula o 
pensamento critico e lógico desse aluno e a 
sua busca por conhecimento, que servirá para 
complementar tudo aquilo que ele aprende em 
sala de aula. g
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perfil
leOnArdO 
BeneditO 
dOs 
sAntOs
 
idade
25 anos

curso: 
Publicidade 
e propaganda

Quando criança, queria ser? 
sempre admirei o ramo da medicina. 
quando criança, passei por duas grandes 
cirurgias e o cuidado que tive no decorrer 
delas me fez admirar ainda mais a 
profissão

Por que você escolheu esse curso? 
Sou formado em técnico em contabilidade 
pelo Senac. Daí percebi que não era 
tanto a minha praia. Fiz mais um ano de 
cursinho e depois pesquisando resolvi 
encarar publicidade e propaganda, por 
ser muito comunicativo e um pouco 
persuasivo

Pra você, qual é a importância da 
faculdade? 
A faculdade mostra para o aluno uma 
direção mais focada na profissão 
escolhida. Os cursos de graduação 
mostram um universo mais amplo do 
que os cursos técnicos, que são mais 
assertivos em mão na massa ao invés 
de análises. quando saímos do ensino 
médio, normalmente ficamos perdidos 
em qual curso superior estudar. quando 
ingressamos na faculdade temos o 
objetivo de começar algo que nos defina 
profissionalmente

outras atividades além da faculdade: 
Faculdade deixa tempo pra outras 
atividades? Tudo bem. De vez em quando 
sobra tempo para exercícios físicos, o 
pessoal de Educação Física sabe o quanto 
é importante práticas saudáveis no dia a 
dia. normalmente e sempre que possível, 
vou para são paulo, onde podemos 
enxergar outro mundo, de diferentes 
pessoas, gostos e características. quando 
sobra um tempo, faço cursos extras ou 
assisto palestras pela internet

oPoRtunidade

cultuRa

instituição ofereCerá neste ano aulas de futsal, taekwondo, violão, 
ginástiCa artístiCa, Jazz e ballet

benefiCiados serão os alunos da instituição, ingressantes e os 
partiCipantes das promoções das duas empresas

as esColas padre anChieta de Jundiaí 
estão Com as insCrições abertas para as 
aulas de atividades extraClasse, destinadas 
aos alunos do ensino fundamental de 
qualquer instituição de ensino da Cidade.  
São oferecidas aulas de futsal, jazz, ballet, 
taekwondo, violão e ginástica artística. As 
vagas são limitadas.

Podem participar alunos com idade entre 7 
e 14 anos e as aulas acontecem de segunda 
a sexta-feira a partir das 17h30. De acordo 
com o Coordenador de Esportes do Anchieta, 

o grupo anChieta e a movieCom, uma das 
maiores empresas de rede de Cinemas do 
brasil, Celebraram na última semana uma 
parCeria ComerCial que visa atrair alunos e 
futuros alunos ao espetáCulo da sétima arte. 
Por meio do acordo, alunos do colégio e da 
educação superior, das cidades de Jundiaí, 
Várzea Paulista e Cajamar, participarão de 
sorteios e campanhas que darão ingressos 
todos os meses para os participantes. 

De acordo com a gerente comercial do 
Grupo Anchieta, Janaína Barros, “a ideia do 
projeto é estimular em nossos alunos o hábito 
de frequentar o cinema e admirar as obras nos 
cinemas da Moviecom. Além disso, a arte é algo 
que sempre trabalhamos dentro da instituição, 
principalmente como forma de conhecimento, 
cultura e educação”, lembrou.

Além de assistir a excelentes filmes, em 

Escolas Padre Anchieta estão 
com as inscrições abertas para 

as escolinhas de esportes e artes

Grupo Anchieta e Moviecom 
fazem parceria “cinematográfica”

Edison Bortolossi, “as turmas são divididas 
por faixa etária e categorias, e as atividades 
colaboram para o desenvolvimento de futuros 
atletas, contribuindo para a formação global 
da criança. Além disso, as aulas acontecem 
duas vezes por semana, favorecendo a criação 
do hábito da prática de esportes para esses 
alunos”, destacou.

As matrículas para a turma de 2014 já estão 
abertas e as mensalidades custam entre R$ 
35,00 e R$ 60,00. A escola Padre Anchieta fica 
na Rua Bom Jesus de Pirapora, nº 100, Centro. 
Para mais informações (11) 4527-3453. g

salas modernas, 3D, e com um conforto que 
só as salas de cinema da Moviecom oferecem, 
o acordo é uma oportunidade para a empresa 
fidelizar os alunos como clientes assíduos. “O 
costume de frequentar cinema vem desde cedo, 
com os pequenos assistindo aos desenhos. O 
sucesso dessa afirmação pode ser conferido 
com a animação “Frozen”, da Disney, que já 
bateu todos os recordes de bilheteria nessa 
categoria”, destacou o gerente de Operações e 
Marketing da Moviecom,Gustavo Ballarin.

A partir da próxima semana, a programação 
do Moviecom Jundiaí passa a ser incluída no 
jornal Em Foco. Fique atento para as promoções 
e distribuição dos convites, parte dos ingressos 
será repassada aos coordenadores e será 
sorteada nos eventos e atividades internas e 
externas da instituição. g
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Representantes do Banco do 
Brasil estiveram na última semana 
no campus do UniAnchieta para 
proferirem a palestra “O FIES como 
instrumento de planejamento 
financeiro”.  O objetivo do evento 
foi aproximar os estudantes dessa 
modalidade de financiamento, que 
tem ajudado milhares de jovens 
em todo o Brasil a conseguir o tão 
sonhado diploma.

Te vi no
Anchieta

Os palestrantes do Banco do Brasil 
fizeram uma apresentação precisa 
e cheia de conteúdo sobre o FIES

A plateia atenta reuniu jovens e estudantes 
interessados no programa de Financiamento Estudantil

Diversas questões foram 
respondidas durante a palestra

O programa de Financiamento Estudantil tem ajudado 
jovens a conquistar o sonho de cursar uma faculdade

Conteúdo explicativo sobre o FIES

Os estudantes ficaram atentos às explicações 
e aprenderam tudo sobre o FIES

Com espaço aberto para questões, os estudantes 
aproveitaram para tirar todas as dúvidas

O programa de financiamento estudantil 
tem ajudado milhares de jovens pelo Brasil

Os estudantes esclareceram as suas 
dúvidas durante a palestra

Os palestrantes do Banco do Brasil fizeram uma ótima 
apresentação, com todos os detalhes sobre o FIES


