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Sonhos 
alcançados 
graças ao fIeS

aluna é aprovada em medicina 
no 2º ano do ensino médio

Aluna do terceiro ano de Engenharia 
Química do UniAnchieta pôde cursar 
a faculdade graças ao financiamento 
estudantil   |   páGIna 03

A estudante Larissa Couto, das Escolas Padre Anchieta, passou em um dos 
vestibulares de medicina mais concorridos do país   |   páGIna 05

anchieta oferece 
300 vagas em 
palestras gratuitas
A partir do dia 19 de fevereiro, o UniAnchieta realiza uma série de 
palestras com grandes especialistas das áreas de tecnologia, saúde 
e educação. Entrada é franca   |   páGIna 06

crianças exploram 
a cultura dos países 
participantes da 
copa do mundo
Alunos do ensino fundamental 
das Escolas Padre Anchieta de 
Jundiaí apresentaram um pouco 
da cultura, costumes e economia 
de cada país   |   páGIna 04



Alunas do ensino fundamental contaram 
o que levam na mochila todos os dias
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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

Formada em engenharia Química, ariane cantuária da Silva emocionou a 
repórter da emiSSora

a reportagem abordou o peSo exceSSivo daS mochilaS doS alunoS

anchieta na mídia

anchieta na mídia

Aluna do Anchieta é entrevistada 
pela equipe da Record SP

Alunos das escolas Padre Anchieta 
participam de matéria da 

TV Rede Paulista

uma eQuipe do programa balanço geral, 
da tv record de São paulo, eSteve na última 
Semana no campuS do centro univerSitário 
padre anchieta, na anhanguera, para 
converSar com a aluna recém-Formada 
no curSo de engenharia Química, ariane 
cantuária da Silva. A engenheira sofre de 
surdez severa nos dois ouvidos, fator que não 
impediu a jovem de concluir um curso superior, 
tornando-se uma das primeiras engenheiras 
do país com essa deficiência. Para facilitar o 
acesso da jovem à Universidade, o Anchieta 
disponibilizou uma interprete de Libras durante 
os cinco anos de graduação. Com o sonho de se 
tornar doutora em Química, Ariane contou a sua 
história para a emissora, que pretende mostrar 
essa bela história e vida para todo o Brasil. g

no primeiro dia de retorno àS aulaS naS 
eScolaS padre anchieta, algunS alunoS da 
inStituição Foram entreviStadoS em uma 
reportagem da tv rede pauliSta de Jundiaí. 
Com foco nas mochilas e no material didático 
que é levado por cada aluno, o repórter da 
emissora conversou com alguns alunos do 
ensino fundamental. Durante a entrevista, 
o jornalista pôde conferir quais os principais 
objetos trazidos até a escola por cada aluno. 
Em clima de descontração, a garotada 
se divertiu com a presença da equipe e o 
que não faltou foram voluntários querendo 
aparecer na TV. g

A repórter da Record SP durante a gravação de 
reportagem para o programa Balanço Geral
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oportunidade

muitoS doS JovenS Que aderem ao programa São de FamíliaS Que nunca 
tiveram aceSSo ao enSino Superior

curSar uma Faculdade Já Foi um Sonho 
muito diStante. porém, noS últimoS anoS, 
parceriaS daS inStituiçõeS de enSino 
com programaS do governo Federal e 
oFerta de FinanciamentoS eStudantiS 
poSSibilitaram o aceSSo de muita gente ao 
enSino Superior. Boa parte desses “novos 
alunos” é de origem humilde, vindos de 
famílias que, até então, nunca esperavam 
em ter um representante adentrando na 
universidade. Essa realidade começa a 
mudar, e esses estudantes, agora, buscam 
realizar um sonho ainda maior.

Esse é o caso da jovem Ana Carolina 
Matias Campos, aluna do terceiro ano 
de Engenharia Química do UniAnchieta. 
Bolsista do Financiamento Estudantil 
(FIES), a jovem é a primeira da família a 
entrar na faculdade. Se não fosse a adesão 
ao programa, dificilmente ela estaria 
frequentando o curso. “Terminei o ensino 
médio e já prestei o vestibular. Eu não 
queria interromper os estudos, até porque, 
se eu ficasse um ano parada, não voltaria à 
sala de aula. Quando soube do FIES, pensei 
que seria uma possibilidade para viabilizar 
a minha permanência no curso. É graças a 
ele que estou aqui”, destacou.

Após a entrega dos documentos na 
faculdade, Ana Carolina disse que os 
trâmites foram rápidos, o que tranquilizou 
toda a família. “Achei que o processo seria 
lento, dificultando a minha entrada na 
universidade já no começo do ano letivo. 
Fui surpreendida com o telefonema da 
instituição, informando que já estava tudo 
pronto e que eu não precisaria me preocupar 
com a mensalidade”, lembrou. 

Outra preocupação da jovem era com 
relação às dificuldades acadêmicas na 
hora de cursar uma faculdade. Por ter 
vindo de escola pública, Ana Carolina ficou 
surpreendida com o seu desempenho. 

FIES possibilita a 
concretização de um sonho

“Engenharia é um curso muito puxado. Tem 
que estudar muito, é tanto cálculo. Achei 
que teria mais dificuldade; porém, com 
minha dedicação e a ajuda dos professores, 
estou tirando de letra”, finalizou.

Para a alegria da família, a jovem está 
participando de processos de seleção para 
estágios na área. Ela já foi aprovada em 
um deles e agora espera o chamado para 
começar a escrever uma nova página em 
sua vida. g

FIES ajudou Ana Carolina a 
entrar na faculdade

perFil
luAnA 
stArke 
de ArAuJO
Idade: 14 anos

Quando criança, queria ser...
veterinária, pois eu amo os animais.

Você está em qual ano do ensino médio? 
Eu estou no 1º ano do ensino médio no 
Anchieta.

Quais são suas matérias preferidas?
As minhas matérias preferidas são história 
e filosofia. 

Há quanto tempo você estuda no Anchieta?
eu estou há nove anos estudando no 
Anchieta.

Quais foram os melhores momentos no 
colégio?
Os melhores momentos foram quando eu 
estava com os meus amigos, nós sempre 
nos divertimos muito.

Qual curso você pretende fazer na 
faculdade? Por quê?
Eu pretendo fazer Têxtil e Moda, pois eu 
amo moda, e eu acho que serei uma ótima 
profissional. 

Quais são as suas expectativas para a 
faculdade?
eu pretendo estudar muito para conseguir 
um bom estágio e logo em seguida abrir 
minha própria empresa. 

Como você se vê daqui a 10 anos?
daqui a 10 anos eu me vejo uma estilista 
muito prestigiada e uma ótima profissional. 
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Durante a última semana, 
alunos do ensino fundamental 
das Escolas Padre Anchieta de 
Jundiaí realizaram uma atividade 
temática e alusiva a Copa do 
Mundo. Após pesquisarem sobre 
as principais particularidades 
de cada país participante 
da competição, os jovens se 
dividiram em equipes que 
apresentaram um pouco da 
cultura, costumes e economia 
das agremiações. 

Te vi no
Anchieta

O Brasil também foi representado 
por um dos grupos

Os alunos do ensino fundamental 
capricharam nas apresentações de cada país

Os alunos tiveram a oportunidade de fazer 
perguntas durante as apresentações

Professores prontos para 
distribuir os coletes do jogo

No aguardo do início 
das apresentações...

Os meninos puderam mostrar 
todo o talento dentro das quadras

Os professores explicaram a dinâmica 
das apresentações para os alunos do 
ensino fundamental

 Os estudantes puderam aprender 
um pouco mais sobre cada país

Costa do Marfim, um dos países participantes da 
Copa do Mundo 2014, representado pelos alunos

O ensino fundamental encheu a quadra 
para assistir aos trabalhos



o veStibular para a carreira de medicina é 
Sem Sombra de dúvidaS o maiS concorrido do 
paíS. A disputa chega a contar com mais de 100 
candidatos para uma única vaga. Em algumas 
federais, esse número é ainda maior. Conseguir 
a aprovação em um desses exames requer 
muito esforço, dedicação e comprometimento 
com os estudos. Imagine se essa aprovação 
vier antes do previsto, durante o ensino médio. 
Essa foi a proeza da jovem Larissa Couto, das 
Escolas Padre Anchieta, em Jundiaí. A jovem 
passou no vestibular de medicina no segundo 
ano do ensino médio.

De férias em Goiás, onde vivem os avós, 
Larissa pediu ao pai que a inscrevesse 
no processo seletivo da Faculdade de Rio 
Verde, Fesurv, que tem um dos vestibulares 
de medicina mais concorridos do país. A 
concorrência desse ano teve uma média de 
40 candidatos/vaga. “Tenho o costume de 
imprimir as provas de outros vestibulares para 
avaliar o meu rendimento. Eu ainda não tinha 
feito a prova dessa faculdade. Pedi ao meu 
pai que me inscrevesse como treineira. Para 
a minha surpresa, tirei uma nota bem alta, o 
suficiente para ingressar ao curso de medicina 
da Fesurv”, destacou Larissa.

A rotina de estudos da jovem não é fácil; 
Larissa chega a estudar 11 horas por dia, 
inclusive nos finais de semana. Como medicina 
é sua única opção, ela sabe que os estudos 
precisam ser intensos. “Além dos estudos 
nos colégio, tenho aulas de reforço na parte 
da tarde e costumo fazer uma revisão à noite. 
Minha família toda espera que essa aprovação 
venha neste ano, quando eu também termino 
os meus estudos do ensino médio. Porém, 
eles sabem que isso pode não acontecer. 
Não vou perder o foco e vou continuar com a 
rotina de estudos para que tudo saia dentro 
do previsto”, lembrou.
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Jovem de Jundiaí é aprovada 
em Medicina no 2º ano do 

ensino médio
lariSSa couto preStou a prova do veStibular de medicina da FeSurv 
em 2013; aprovação veio com maiS de 40 candidatoS diSputando a 
meSma vaga

acontece

Rotina de estudos é pesada; mãe 
diz que a filha não para nem aos 
finais de semana

Sustentabilidade 
Empresarial

em um Ambiente OrGAniZACiOnAl 
CAdA veZ mAis AGressivO COm 
relAçãO AO pOsiCiOnAmentO dAs 
empresAs nO merCAdO JuntO AOs 
seus COnsumidOres e COm relAçãO 
à AltA demAndA pArA reduçãO de 
CustOs, ApliCAr Os COnCeitOs de 
sustentAbilidAde é FundAmentAl 
pArA mAnutençãO e expAnsãO 
dOs neGóCiOs. Ainda que o diferencial 
competitivo de uma organização possa 
depender das características de seus 
produtos/serviços em consonância com 
o cenário econômico, o modelo de gestão 
empregada pela organização determinará 
os avanços da mesma dentro do cenário de 
competição global. 

Conforme o Princípio da Adaptação 
Sustentável, a meta de toda empresa deve 
ser a de gerar resultados que justifiquem 
os recursos investidos e garantam sua 
continuidade. Dessa forma, a gestão 
do negócio com base em conceitos de 
sustentabilidade, além de adotar uma 
opção ética e positiva, tem proporcionado 
o aumento da aceitabilidade pelos 
consumidores.

Como empresa sustentável, não 
basta apenas desenvolver produtos com 
embalagens recicladas, é necessário sair 
da superficialidade e adotar uma Política 
Sustentável. Os resultados mensuráveis 
de gestão da organização, resultante das 
medições realizadas pelo sistema de gestão 
sobre seus aspectos ambientais, permitem 
identificar o grau de atendimento à política, 
objetivos e às metas ambientais.

Nesse sentido, para o sistema de 
gestão ambiental, a NBR ISO 14001:2004 
tem grande efeito, não apenas sobre o 
desenvolvimento ambiental, mas também 
sobre o desenvolvimento econômico e social. 
Adotando os conceitos de sustentabilidade 
como chave para competitividade, a gestão 
ambiental desempenha importante papel 
nesse contexto. g

ErIVElto H. BolonHEsE é MBA em GSA, pós-graduado 
em Administração da Produção, auditor líder, gerente 
industrial e professor de graduação e pós-graduação do 
Centro Universitário Padre Anchieta – UniAnchieta.

opinião

Larissa lembra que antes de chegar ao 
Anchieta, há três anos, sofreu bullying em 
outras escolas. A mãe da jovem, Luciana 
Couto, destaca que ela foi chamada de burra. 
“A Larissa ficou muito mal. Houve uma época 
em que eu não conseguia uma escola para ela, 
os amigos pegavam no pé com o desempenho 
dela, colocavam apelidos. Foi um período 
complicado. Isso acabou quando ela chegou ao 
Anchieta. Além dela deslanchar nos estudos, 
os amigos e professores deram o suporte 
necessário para que ela pudesse se concentrar 
apenas em estudar e não se preocupar com o 
que achavam dela”, finalizou. 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

5736 Estagiário em Administração
5737 Estágio em RH com Foco em 
 Administração de Pessoal
5740 Analista de Tesouraria Senior
5741 Analista Fiscal Senior
5742 Analista de Planej. Financeiro
5743 Analista de Desenvolvimento
5744 Supervisor de Planejamento 
 Financeiro
5745 Controller
5746 Gerente de Planta
5747 Gerente Comercial
5748 Analista de Benefícios
5750 Estagiário de Manipulação
5751 Técnico em Química
5752 Estagiário em Química - Para atuar  
 em lab. de assistência técnica
5754 Recepcionista
5755 Estágio de Informática
5756 Auxiliar de Limpeza
5757 Ajudante de Cozinha
5758 Assistente Comercial
5759 Educador Ambiental

5760 Economia
5762 Estagiário de Engenharia 
 Elétrica/Eletrônica
5763 Estágio em Informática
5764 Estagiário de Administração
5765 Estágio em Admin. / Financeiro
5766 Estágio de Direito
5767 Compradora Jr.
5769 Química OE 110181
5770 Estagiário em Recursos Humanos
5773 Instrutor de Informática
5774 Apoio ao Instrutor de Informática
5776 Estagiário / Assistente Jurídico
5777 Estagiário em Comércio Exterior
5779 Engenharia Mecânica/ 
 Mecatrônica OE 115243
5780 Marketing OE 115249
5781 Química / Materiais OE 115245
5783 Analista / Estagiário da garantia 
 de qualidade
5784 Confidencial
5785 Estagiário de Educação Física
5786 Design Gráfico

5787 Programador ASP.NET ou PHP
5788 Assistente de Comércio Exterior
5789 Estagiário em Administração
5790 Vendedor Interno
5791 Estágio Administrativo em 
 Comércio Exterior
5794 Estagiário em Natação 
 e/ou Musculação
5795 Analista de Qualidade
5796 Líder Almoxarifado
5797 Estágio de Psicologia
5798 Estágio em Química
5800 Venda Interna
5801 Instrutor de academia de   
 musculação e 
 condicionamento físico
5802 Estagiário de Projetos
5803 Estágio em RH
5804 Auxiliar de Compras
5805 Analista de Folha
5806 Estagiário(a) de Marketing
5807 Estagiário
5808 Estágio em Planejamento

evento acontece a partir da próxima Semana e trará grandeS eSpecialiStaS para a cidade

o unianchieta realiza a partir da próxima 
Quarta-Feira, dia 19, uma Série de trêS 
paleStraS abertaS ao público e com entrada 
Franca. O evento acontece até o dia 26 e trará 
grandes especialistas das áreas de tecnologia, 
saúde e educação para o município. Serão 
oferecidas 100 vagas para cada palestra. A 
programação foi organizada pela coordenação 
de Pós-Graduação da instituição.

Abrindo o ciclo de palestras, o Dr. Altiere 
Araujo Carvalho falará sobre Neurociências 
em Educação no dia 19. Na segunda-feira, 
dia 24, é a vez do Coordenador de Núcleo 
do Parque Tecnológico da Agência de 

UniAnchieta oferece 300 vagas gratuitas em palestras

Desenvolvimento de Guarulhos, AGENDE, Dr. 
Devanildo Damião, que falará sobre Gestão 
da Inovação Tecnológica. Para encerrar, na 
quarta-feira, 26, Gerson Vilhena, doutor pela 
Universidade Federal de São Paulo, falará 
sobre a Administração Hospitalar e Serviços 
de Saúde. Todas as palestras acontecem a 
partir das 19h, na sala de vídeo do campus 
centro.

De acordo com o coordenador do evento, 
professor Cristiano Silva, “estamos abrindo as 
portas da nossa instituição para que a população 
receba um conhecimento importante. Todos 
os palestrantes são doutores em suas áreas, 

pesquisadores e consultores. Os participantes 
poderão interagir durante as palestras e ainda 
receberão um certificado. É uma oportunidade 
também para os universitários das áreas da 
saúde, administração, educação, tecnologia, 
inovação e gestão”, destacou.

As inscrições para o evento já estão abertas 
e as vagas serão preenchidas conforme a 
ordem de adesão. A inscrição pode ser feita 
no site do UniAnchieta: www.anchieta.br , pós-
graduação, link eventos. maiS inFormaçõeS: 
0800 772 8445 ou poSgraduacao@anchieta.
br. a inStituição Fica na rua bom JeSuS de 
pirapora, nº 100, no centro. g

mercado de trabalho
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educação

inStituição eStá com aS inScriçõeS abertaS para o veStibular; adminiStração, ciênciaS contábeiS e logíStica São 
aS opçõeS de graduação

a Faculdade padre anchieta de caJamar 
eStá com aS inScriçõeS abertaS para 
o proceSSo Seletivo de 2014. Para este 
ano, os futuros universitários contam com 
três opções de graduação. Administração, 
Ciências Contábeis e Logística são oferecidos 
no período noturno, cursos com alta demanda 

Faculdade Padre Anchieta de Cajamar 
oferece três opções de qualificação para 2014

As salas de aula lotam nas aulas noturnas

A biblioteca da Faculdade, reservada 
para os estudos

A Faculdade Padre Anchieta de Cajamar está 
com as inscrições abertas para o vestibular 2014

onde atuar?

adminiStração: o administrador é responsável pelo planejamento estratégico e 
pelo gerenciamento do dia a dia de uma empresa. Ele pode trabalhar em diversos 
departamentos, como recursos financeiros, materiais, humanos e mercadológicos. O 
profissional de administração precisa saber trabalhar em equipe, mantendo o clima 
de motivação e respeito às pessoas, ao mesmo tempo que torna o negócio lucrativo. 

ciênciaS contábeiS: o profissional dessa área toma conta da parte financeira de 
uma empresa e é responsável pelo controle das receitas, despesas e dos lucros. 
O contabilista pode também trabalhar com recursos humanos, na área tributária, 
auditoria, perícia contábil ou gerencial. Também pode atuar em escritórios ou abrir 
sua própria empresa; pequenas empresas costumam terceirizar o serviço contábil, 
enquanto as maiores possuem suas próprias equipes. 

logíStica: o profissional de logística é responsável por avaliar, projetar e implementar 
sistemas de transporte, armazenamento, compras, distribuição e entregas de produtos 
de uma empresa. Além disso, ele gerencia as pessoas para que todo o processo seja 
feito de forma econômica, rápida e segura. g

de profissionais para as empresas da região.
De acordo com o professor Carlos 

Henrique Pellegrini, diretor da unidade, “o 
mercado está muito aquecido para os cursos 
que são oferecidos pela nossa instituição. 
Além disso, as parcerias acadêmicas têm 
dado um importante apoio para os nossos 

alunos na busca por uma colocação na área 
escolhida”, destacou.

O curso de Administração do Anchieta, 
um dos mais antigos da região, conta com 
um corpo docente diferenciado, formando 
um especialista generalista, algo que 
as empresas têm exigido dos futuros 
profissionais. “O aluno que entra na nossa 
faculdade encontra muito mais que teoria, 
ele recebe orientação de mestres e doutores 
com ampla experiência de mercado”, 
lembrou Pellegrini.

A Faculdade Padre Anchieta de Cajamar 
realiza o vestibular por meio de provas 
agendadas todas as terças, quintas e 
sábados. aS inScriçõeS São gratuitaS e 
podem Ser FeitaS no Site www.anchieta.br. 
maiS inFormaçõeS pelo teleFone 0800 772 
8445. a unidade Fica na rua lázaro dalcin, 
nº 256, no centro. g

Sala de informática, que recebe os 
alunos para aulas específicas
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