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Grupo anchieta auxilia a 
população na elaboração 
do Imposto de renda 2014
Alunos do curso de Ciências Contábeis, com a supervisão dos 
professores da instituição, serão os responsáveis pelo atendimento 
gratuito. Ação atenderá centenas de contribuintes dos municípios 
de Jundiaí, Cajamar e Várzea Paulista  |  páGIna 05

Vencedor do concurso de bolsas da Faculdade Padre Anchieta de Cajamar, 
em parceria com o Sindicato do Comércio de Franco da Rocha e Região, o 
aluno ganhou uma bolsa de 100% para cursar Logística  |   páGIna 03

Os grandes eventos no Brasil 
trazem oportunidades para 
os estudantes e profissionais 
da área |  páGIna 07

Jovem de cajamar recebe bolsa integral

copa do mundo 
e olimpíadas 
aquecem o 
mercado para o 
profissional de 
educação física

vestibular continuado com inscrições abertas
Ainda dá tempo de cursar a faculdade em 2014! Saiba como participar do processo seletivo com provas agendadas|  páGIna 03

empreGoS & eStáGIoS | Confira as vagas dessa semana - páGIna 06
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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

mercado aquecido tem oportunidades para profissionais de enfermagem

em uma edição especial para as mulheres, estudante com surdez severa é 
homenageada como exemplo na sociedade

anchieta na mídia

anchieta na mídia

TV TEM entrevista 
profissional da 
área da saúde

Revista Hype entrevista 
aluna do Anchieta

a tv tem, emissora afiliada da rede globo, 
esteve na última semana entrevistando o 
coordenador do curso de enfermagem do 
unianchieta, professor cristiano pinto, para 
falar sobre o aquecimento na contratação de 
profissionais da saúde. No ano de 2012, mais 
de um terço das vagas de emprego geradas em 
Jundiaí foram para profissionais dessa área. Uma 
das profissões em que as contratações são mais 
numerosas é a de enfermeiro. Esse profissional 
se tornou tão valorizado quanto o médico, o que 
possibilita altos rendimentos. De acordo com 
o docente, alguns enfermeiros chegam a ter 
vencimentos superiores a R$ 8 mil.g

a aluna ariane cantuária, recém-formada 
em engenharia química pelo unianchieta, foi 
entrevistada pela revista hype, publicação 
bimestral do Jornal de Jundiaí. A edição foi 
especial para as mulheres, explorando exemplos 
femininos de destaque na sociedade. A história de 
superação de Ariane vai ao encontro da proposta 
da revista. A jovem é a primeira engenheira 
química do Brasil com surdez severa. Além de 
falar sobre as dificuldades que teve durante a 
graduação, Ariane falou um pouco sobre sua vida 
pessoal, planos para o futuro e o sonho de se 
tornar doutora em química. A entrevista de Ariane 
será publicada na próxima edição da Hype, 
programada para o mês de março. g

O coordenador do curso de Enfermagem 
no UniAnchieta, Cristiano Pinto, durante a 
entrevista para a TV TEM

Ariane durante a entrevista, que rendeu uma 
reportagem especial em homenagem às 
mulheres
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o Jovem felipe gonçalves dos santos, de 
23 anos, funcionário das loJas cem, foi o 
vencedor do concurso de bolsas da faculdade 
padre anchieta de caJamar, em parceria com 
o sindicato do comércio de franco da rocha e 
região. A ação promocional contou com a adesão 
de centenas de participantes que se inscreveram 
para o vestibular da instituição e concorreram a 
uma bolsa com 100% de desconto para frequentar 
um dos cursos da faculdade no município.

A entrega da bolsa foi realizada na empresa 
onde o jovem trabalha, junto aos seus amigos e 
ao gerente do estabelecimento. Felipe é o primeiro 
membro de sua família que cursará o ensino 
superior. “Todos em casa estão muito contentes. 
É um sonho realizado. Se não fosse pela bolsa, 
não seria possível começar a faculdade neste 
momento. Estava dentro dos meus planos, até 

Aluno de Cajamar recebe bolsa após 
participar de ação promocional

felipe cursará logística na faculdade padre anchieta de caJamar; bolsa é integral para os dois anos de curso

para almejar um crescimento no meu trabalho, 
mas seria complicado honrar esse compromisso 
se não fosse pela bolsa”, lembrou.

Felipe escolheu o curso de Logística, área 
com a qual tem certa proximidade e que é muito 
valorizada na região de Cajamar. “Eu já tinha feito 
um curso técnico nessa área, por isso escolhi 

muita gente acredita que não é mais 
possível entrar em uma faculdade ainda neste 
primeiro semestre, Já que muitas instituições 
de ensino tiveram as aulas iniciadas nos 
últimos dias. Porém, o Grupo Anchieta 
possibilita a realização desse sonho até o final 
do mês de março, data do último exame da 
instituição. Trata-se do Vestibular Continuado.

Os três campus da instituição participam da 
ação, que visa dar mais uma chance para os 
jovens iniciarem uma graduação já nos próximos 

Vestibular continuado recebe 
inscrições até o dia 31 de março

os futuros alunos podem se inscrever no processo seletivo e garantir uma vaga no ensino superior neste primeiro semestre

dias. “Os interessados podem entrar no site da 
instituição e fazer a inscrição para o vestibular 
gratuitamente. A prova do processo seletivo será 
agendada e, assim que aprovado nesse exame, 
o candidato será avisado para que possa efetivar 
sua matrícula e iniciar o curso”, destacou a 
gerente de captação do Grupo Anchieta, Janaína 
Thereza Barros.

Além dessa facilidade de acesso ao ensino 
superior, o Anchieta oferece condições especiais 
para alunos transferidos de outras instituições 

e também para aqueles que queiram estudar 
nas vizinhas cidades de Várzea Paulistas e 
Cajamar. “Os cursos nos campi dessas cidades 
contam com a tradição, a qualidade e o corpo 
docente respeitado da nossa instituição. 
Para este ano, temos condições especiais 
de transferência e mensalidades ainda mais 
acessíveis”, lembrou Janaína.

O Vestibular Continuado acontece até o dia 
31 de março. Mais informações: 0800 772 
8445 ou www.anchieta.br. g

Felipe Gonçalves ao lado do 
Diretor Amadeu Doro

Logística. Além disso, há muitas empresas 
desse ramo por aqui e o mercado é bem amplo. 
Pretendo, em breve, concorrer a uma vaga de 
assistente de gerente; tenho trabalhado firme com 
esse propósito. A faculdade será um diferencial na 
busca para concretizar esse sonho”, destacou. g

vestibular

acontece
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Estudantes do ensino médio das 
escolas Padre Anchieta de Jundiaí 
e Cajamar brincaram o Carnaval 
na última semana. Em uma 
atividade monitorada, na qual os 
alunos também realizaram pedágio 
para a formatura, a garotada 
confraternizou e se divertiu com 
uma das festas mais populares do 
nosso aís. Confira os cliques!

Te vi no
Anchieta

As meninas capricharam nas fantasias

A turma de Cajamar também curtiu o Carnaval!

Viking, Minnie e máscaras...as meninas 
se divertiram com as fantasias

Os estudantes aproveitaram a festa de 
Carnaval, a última antes de partirem 
para a faculdade

Tivemos a presença ilustre de um 
grupo de mariachis no Carnaval!

Toda a turma do Ensino Médio, que se 
divertiu muito no carnaval!

O que estava escrito nas tatuagens das meninas? 
#Carnaval #tododia

A turma do Ensino Médio reunida para a foto
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Ação do Grupo Anchieta 
ajuda população com 

o Imposto de Renda 2014

o centro universitário padre anchieta de 
Jundiaí, o unianchieta, e as faculdades padre 
anchieta de caJamar e de várzea paulista Já 
estão agendando o atendimento para as pessoas 
que deseJam fazer a declaração de imposto de 
renda gratuitamente. O documento será feito 
por alunos do curso de Ciências Contábeis, com a 
supervisão dos professores da instituição. Estima-
se que a ação atenderá centenas de contribuintes 
desses municípios. 

Os contribuintes obrigados a fazer a 
Declaração de Imposto de Renda são aqueles 
que obtiveram rendimentos tributáveis, no 
acumulado de 2013, superiores a R$ 25.661,70. 
Também deve declarar quem recebeu, em 2013, 
rendimentos 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 incidência do 
imposto, ou fez operações em bolsas de valores, 
de mercadorias, de futuros e assemelhadas. 
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 superior 
a R$128.308,00 decorrente de atividade rural 
também deve declarar.

De acordo com a organizadora do projeto, 
professora Márcia Adriana da Silveira Gomes, “o 
número de pessoas que procuram a instituição 
para a elaboração da sua declaração de imposto 
de renda vem aumentando ano após ano. Além 
de economizar, já que muitos escritórios cobram 
mais de R$ 100,00 para fazer o acordo com o 
“Leão”, a população confia bastante no nosso 
trabalho. É um exercício prático para os nossos 
alunos e uma ação de cidadania pela atenção à 
população”, destacou.

Para o preenchimento da declaração, o 
contribuinte deve apresentar os seguintes 
documentos: RG, CPF ou CNH e Título de Eleitor; 
cópia impressa 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 

moradores de Jundiaí, caJamar e várzea paulista Já podem marcar o atendimento 
para o preenchimento e envio da declaração

aluguéis e livro caixa; Informe de Rendimentos 
Financeiros fornecido pelo banco em que o 
contribuinte possui conta corrente ou produtos 
(saldos de conta corrente, poupança, fundos, 
previdências, ações); documentos originais 
(Contrato ou Escritura) referente aquisições e 
vendas de imóveis feitas em 2013 (se for parcelado, 
trazer carnê de parcelamento); Documentos 
originais (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 
obrigatória da declaração.

Os atendimentos em Jundiaí serão feitos nos 
dias 05, 12 e 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 anchietaimpostoderenda@hotmail.
com. Em Cajamar, a obtenção de informações e 
os agendamentos podem ser feitos pelo telefone 
(11) 4446-6342. Na cidade de Várzea Paulista, 
os interessados devem ligar para o número (11) 
4596-6990. g

economia

MARÇO
WORkshOp “ResíduOs eletRônicOs e 

eletROdOMésticOs - gestãO, lOgísticA 
ReveRsA e ReciclAgeM”

18/03, das 9h às 22h
Anfiteatro UniAnchieta – km 55,5

Via Anhanguera

pOstuRA pROfissiOnAl: entRevistAs de 
eMpRegO, cuRRículOs e MARketing pessOAl

Palestrante: Rodrigo Sposito Mios
29/03, das 10h às 12h

Campus Anchieta - Prédio Multidisciplinar
 3º andar/sala 59

Válido como duas horas 
de atividade complementar

pAlestRA “iMpOstO de RendA pessOA físicA 
iRpf” (ciênciAs cOntábeis)

26/03 e 30/03

AbRil
cine club letRAs festiM: “M, O vAMpiRO de 

dusseldORf” - fRitz lAng, 1931 (letRAs)
12/04 , das 14h às 17h

Sala 25 - Edifício Tenerife - Campus Central

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

Valido como duas horas de atividades complementar

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
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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 Ed. Infantil 0-2 Anos
5857 Programador Jr.
5788 Assistente de Comércio Exterior
5811 Recepcionista
5765 Estágio em Adm./Financeiro
5828 Auxiliar de Expedição
5840 Est. de Farmácia Não Remunerado
5874 Auxiliar de Laboratório
5880 Instrutor de Esportes
5780 Marketing OE 115249
5797 Estágio de Psicologia
5774 Apoio ao Instrutor de Informática
5848 Desenhista Mecânico Jr.
5748 Analista de Benefícios
5817 Estagiário
5891 Estágio em Química
5754 Recepcionista
5854 Estagiário
5903 Estoquista
5737 Estágio em RH com Foco 
 em Adm. de Pessoal
5860 Colorista
5837 Assistente Técnico
5791 Estágio Adm. em Comércio Exterior
5831 Engenharia Mecânica / 
 Mecatrônica OE 115243
5777 Estagiário em Comércio Exterior
5894 Supervisor de Usinagem
5800 Venda Interna
5871 Engenheiro Metalúrgico
5820 Est. - Pesquisa e Desenvolvimento
5794 Est. em Natação e/ou Musculação
5745 Controller
5757 Ajudante de Cozinha
5851 Consultora Comercial Jr.
5863 Professor(a) de Inglês
5900 Assistente de Logística
5808 Estágio em Planejamento
5763 Estágio em Informática
5740 Analista de Tesouraria Sr.
5809 Estagiário em Vendas 
 na Área de Panificação
5786 Design Gráfico
5769 Química OE 110181
5886 Venda Interna
5826 Assistente de Compras Jr.
5832 A verificar com a Empresa
5878 Analista Contábil/Fiscal
5846 Venda de Loja
5895 Assistente de PCP

5752 Est. em Química - Para Atuar em  
 Lab. de Assistência Técnica
5823 Assistente de Controladoria
5795 Analista de Qualidade
5852 Professor de inglês
5746 Gerente de Planta
5858 Estagiário de Direito
5906 Conferente de Mercadorias
5835 Auxiliar de Mecânico
5789 Estagiário em Administração
5743 Analista de Desenvolvimento
5875 Assistente de Importação
5829 Venda Interna Telemarketing
5869 Técnico de Automação
5843 Estilista
5892 Est.  de Departamento Pessoal
5898 Estagiário Adm. / Financeiro
5855 Observador comportamental
5849 Estagiário em Engenharia 
 da Produção / Mecânica.
5806 Estagiário(a) de Marketing
5907 Auxiliar Administrativo
5884 Assistente Logístico
5790 Vendedor Interno
5838 Faturista
5744 Supervisor de Plan. Financeiro
5767 Compradora Jr.
5830 Segurança Alimentar
5870 Projetista Elétrico
5893 Supervisor de Montagem 
 de Máquinas
5821 Estagiário de Marketing
5844 Estagiário Dep. Administrativo
5864 Laminador de Fibra de Vidro
5758 Assistente Comercial
5801 Instr. de Academia de Musculação 
 e Condicionamento Físico
5850 Consultor(a) de Recrutamento 
 e Seleção
5901 Assistente Administrativo
5787 Programador ASP.NET ou PHP
5764 Estagiário em Administração
5881 Educador de Projeto
5810 Programador de PCP
5741 Analista Fiscal Sr.
5781 Química/ Materiais OE 115245
5887 Estagiário em TI
5873 Auxiliar de Classe
5827 Conferente
5841 Estágio Jurídico

5747 Gerente Comercial
5755 Estágio de Informática
5882 Ajudante de Produção
5859 Auxiliar Administrativo
5813 Auxiliar Administrativo
5742 Analista de Plan. Financeiro
5876 Assistente Jurídico
5888 Estagiário Técnico Mecânica 
 ou Mecatrônica
5736 Estagiário em Administração
5776 Estagiário / Assistente Jurídico
5750 Estagiário de Manipulação
5819 Auxiliar de Laboratório
5842 Gerente de Moda Comercial
5805 Analista de Folha
5899 Suporte Técnico - OE 113234
5856 Assistente de Almoxarifado
5756 Auxiliar de Limpeza
5762 Estagiário de Engenharia 
 Elétrica/Eletrônica
5833 Química/ Materiais OE 115245
5785 Estagiário de Educação Fisica
5885 Conferente Logística
5839 Técnico de Segurança do Trabalho
5816 Estagiário de Eng. de Produção
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
5896 Analista de Métodos e Processos
5865 Estágiário de Nível Superior em TI
5802 Estagiário de Projetos
5853 Auxiliar Administrativo
5902 Auxiliar Administrativo
5897 Professor de Espanhol
5872 Manutenção de Empilhadeira
5861 Portaria
5847 Fresador Convencional
5904 Estagiário(a) Pedagogia
5905 “Fresador; 1/2 Oficial Fresador”
5836 Mecânico 
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perfil
mArCiA A. 
silveirA 
GOmes

Contadora e 
economista

Quando criança, queria ser... 
O que sou hoje, sempre tive muita 
facilidade com números

Há quantos anos leciona no Anchieta? 
20 anos

Quais são as suas disciplinas? 
Todas ligadas à contabilidade

Em quais cursos você dá aula? 
Administração, Contábeis e Economia

Ser professora é... 
realização. Faço o que amo. sou realizada 
em ser professora

Nesses anos de Anchieta, o que ficou mais 
marcado na sua vida como professora? 
A diversidade de alunos que já tive. 
Lecionei para todas as idades, perfil, 
profissionais, etc

Você se lembra de algum momento 
inusitado ou engraçado que vivenciou no 
Anchieta? 
tive uma aluna que veio dos estados 
Unidos, não falava nada em português, 
só em inglês

mercado de trabalho

o profissional de educação física tem seu papel na formação de novos atletas

com a copa do mundo e as olimpíadas no 
brasil, a população brasileira espera que o 
desempenho dos atletas nessas competições 
alcance pódios e linhas de chegada.  Será que 
vamos conseguir ser hexacampeões? Será que 
o Brasil será líder no quadro de medalhas? Neste 
cenário, o profissional de Educação Física e os 
atletas sofrem grande pressão para mostrarem 
o trabalho feito nos anos anteriores. Um país 
não se transforma em uma potência esportiva 
de um ano para o outro, é preciso trabalho e 
talento dos educadores e profissionais de 
Educação Física. 

Segundo Juliana Scarazzatto, coordenadora 
do curso de Educação Física do UniAnchieta, 
“a maior responsabilidade do professor de 
Educação Física é tratar do esporte e de outros 
temas da chamada Cultura Corporal (jogo, 
luta, dança, ginástica) como bens culturais 
construídos pela humanidade, não apenas 
focando em políticas de interesse transitório, 
como é o caso dos megaeventos esportivos, 
mas como patrimônios a serem discutidos, 
repensados, reelaborados pelos esportistas 
que usufruem desses bens durante todo o ano.” 

Para Juliana, o que também deve ficar claro 
é que não é responsabilidade do professor 
de Educação Física que o Brasil se torne 
uma potência esportiva. “As aulas, tanto na 
escola quanto fora dela, não são celeiros para 
descoberta de atletas. O professor deve ter a 
responsabilidade de possibilitar o acesso ao 
esporte que não seja excludente, como é o 
esporte de alto rendimento, mas ao esporte 
como prática de lazer, que possa inserir todos os 
sujeitos nas práticas esportivas sem distinção 
de classe, gênero, etnia, características físicas”, 
comenta. Para isso acontecer, o acesso ao 
patrimônio esportivo público precisa ser 
facilitado pois assim, mais pessoas teriam 

Copa do Mundo e Olimpíadas 
devem aquecer o trabalho de 

profissionais da Educação Física

Os profissionais de Educação Física são 
responsáveis por inserir todas as pessoas nas 
práticas esportivas

a chance de se tornarem atletas, como uma 
consequência do trabalho do professor de 
Educação Física. 

E como os grandes eventos esportivos 
podem contribuir com o estudante de Educação 
Física? Segundo Juliana, “tanto a Copa do 
Mundo quanto as Olimpíadas se constituem 
como fenômenos de forte impacto social e 
econômico”. O acontecimento desses eventos 
durante a formação dos futuros professores 
pode contribuir com a promoção de uma 
atitude mais crítica e reflexiva no que diz 
respeito à sua organização e a sua realização. 
Também é importante lembrar que o esporte 
por si só não deve ser visto como salvador 
da pátria. “Para ocorrer grandes mudanças 
em aspectos sociais e econômicos no país, 
é preciso pensar em políticas de esporte, 
lazer e educação que incluam todos de forma 
democrática, com atuação de profissionais 
qualificados, que saibam criar possibilidades 
para que seus alunos enxerguem o esporte e as 
práticas corporais como formas de diálogo com 
o mundo”, comenta. g 

onde atuar?
O profissional formado em Educação Física pode atuar tanto em escolas de educação básica 

(Licenciatura) quanto no campo da educação não-formal (clubes, academias, spas, ONGs, terceiro 
setor, etc.). “Os profissionais formados no UniAnchieta têm uma formação generalista, ou seja, são 
profissionais formados para ter um olhar crítico sobre o todo, que se valha dos aspectos técnicos 
mas que também tenha uma visão humanista sobre sua futura área de atuação profissional”, afirma 
Juliana. Essa formação permite que os profissionais atuem na gestão, organização, planejamento, 
ensino e no que diz respeito ao esporte e suas decorrências sociais e culturais. g
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