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conhecimento 
necessário além 
da graduação
A formação universitária já é considerada um requisito básico para a 
entrada no mercado de trabalho. Saiba o que você pode fazer para 
ampliar os seus conhecimentos  |   páGIna 05

UniAnchieta recebe os 
veteranos e calouros na 
volta às aulas. Em busca 
do sonho da graduação, 
os alunos começaram 
as aulas nesta última 
semana e caminham para 
a construção de um futuro 
profissional  |   páGIna 05

Atividade realizada em Várzea 
foi feita para divulgar os cursos 
disponíveis e as novidades da 
Instituição para 2014. Quem 
se inscreveu para o vestibular 
ainda levou um super brinde 
para casa   |   páGIna 07

Boas-vindas

faculdade padre 
anchieta de várzea 
paulista e rádio 
dumont realizam 
ação promocional

professores e coordenadores do anchieta 
discutem o planejamento para 2014

Em reunião no anfiteatro do UniAnchieta, os docentes puderam ficar por dentro das novidades 
e trocar opiniões sobre o planejamento acadêmico da Instituição   |   páGIna 04

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

A unidAde de ensino contA com professores especiAlizAdos pArA Atender 
portAdores de todo tipo de deficiênciA

JornAl conversou com umA dAs AlunAs que estudAm nA instituição grAçAs 
Ao progrAmA do governo federAl

anchieta na mídia

anchieta na mídia

Jornal de Jundiaí entrevista 
profissionais das Escolas Padre 

Anchieta para tratar de acessibilidade

Bom Dia entrevista aluna com bolsa FIES

profissionAis dAs escolAs pAdre AnchietA 
de JundiAí forAm entrevistAdos nA últimA 
semAnA por JornAlistAs do JornAl de JundiAí, 
JJ. A entrevista aconteceu nas dependências 
da Instituição. Na oportunidade, a equipe do 
jornal pôde conhecer de perto o trabalho que 
é feito para garantir a acessibilidade de todos 
os alunos às atividades educativas. Por meio 
de profissionais capacitados e especializados, a 
escola dá suporte total aos alunos com qualquer 
tipo de deficiência e autismo. Além disso, a 
integração entre esses profissionais, alunos 
e direção garante um ambiente saudável e 
propício para a formação de crianças e jovens. g

umA dAs equipes de 
reportAgem do JornAl Bom diA 
entrevistou AnA cArolinA mAtiAs 
cAmpos, AlunA e funcionáriA 
do uniAnchietA. A matéria 
foi publicada nesta semana 
e mostrou as facilidades que 
os alunos têm para estudar 
com recurso ao Financiamento 
Estudantil, o FIES. Por meio do 
programa, os universitários pagam 
R$50,00 por trimestre, facilitando 
a sua permanência na instituição 
até o final do curso. Graças ao FIES, o aluno 
consegue estudar sem se preocupar com 
a mensalidade, o que proporciona uma 
economia de recursos que  muitas vezes já 
têm destino certo. Esse, inclusive, foi um dos 

A reportagem publicada no Jornal de 
Jundiaí mostrou um pouco do trabalho do 
Anchieta no quesito acessibilidade

A aluna Ana Carolina Matias durante 
a entrevista, que atualmente estuda 
no UniAnchieta graças ao FIES

pontos destacados durante a entrevista.  De 
acordo Ana Carolina, o valor que vem sendo 
poupado com a mensalidade será usado 
em uma pós-graduação que a estudante de 
Engenharia Civil sonha cursar. g
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A pArtir de 2014, o BrAsil será o centro 
dAs Atenções do mundo todo. Escolhido como 
sede das duas mais importantes competições 
esportivas, o país tem atraído investidores 
não só pelos eventos, mas também por ser 
considerado um mercado consumidor em 
crescimento. Neste cenário otimista, o mercado 
demanda por bons negociadores que atuem 
internacionalmente. Quem faz esse papel é o 
profissional de Comércio Exterior, essencial para 
o desenvolvimento da economia dos países e 
para o crescimento das empresas. 

O profissional dessa área analisa as 
tendências e perspectivas do mercado interno 
e externo, pesquisa e identifica as necessidades 
da empresa desenvolvendo novos fornecedores 
e clientes ao redor do globo. As estratégias 
de  marketings são fundamentais em tais 
operações, perpetuando as marcas nos diversos 
mercados e visando a lucratividade dos negócio. 
As negociações de comércio exterior estão 
atreladas as leis brasileiras e internacionais. “O 
campo profissional é vasto, podendo atuar como 
despachante aduaneiro, gestão de importação e 
exportação de bens e serviços, logística nacional 
e internacional interligada aos agentes de cargas. 
As instituições financeiras também necessitam 
de profissionais dessa área devido a entrada e 
saída de divisas do país através de operação de 
câmbio e financiamento. Há possibilidades de 
trabalhos nos órgãos governamentais gestores: 
Secretária da Receita Federal, Banco Central e 
Receita Federal, os quais ditam as regras para 
o órgãos anuentes, e outras instituições que 
necessitam de profissionais da área de comércio 
exterior como: Anvisa (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária), MDIC (Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior), IBAMA, COMEXE 
(Comando do Exército), DPF (Departamento de 
Polícia Federal), MAPA (Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento) entre outros. Outra 
fonte de trabalho se encontra nas  operadoras 
de câmbio, seguradoras de transporte 

Mercado aquecido para o 
Comércio Exterior

com A copA do mundo e As olimpíAdAs no BrAsil, o profissionAl de comércio exterior gAnhA espAço no 
mercAdo internAcionAl

mercado de trabalho

internacional, assessorias, portos e aeroportos”,  
comenta Antonio Valini, coordenador do curso 
de Comércio Exterior do UniAnchieta. 

Os impactos da Copa do Mundo e das 
Olimpíadas na economia brasileira também 
devem contribuir com a melhora da imagem 
externa do país e o aumento dos negócios 
internacionais. Com todo o investimento em 
infraestutura e a circulação de turistas no Brasil, 
os impactos econômicos dos eventos esportivos 
também devem aparecer no PIB (Produto Interno 
Bruto) brasileiro, que deverá ter um crescimento 
nos anos de 2014 e 2016. 

Nesta mesma direção de avanço, uma 
pesquisa da consultoria de negócios e 
contabilidade Ernst & Young projeta que o 
comércio brasileiro deve crescer ainda mais 
nos próximos anos: a expectativa é de que, até 
2021, a venda de bens e serviços brasileiros ao 
exterior cresça de 50% a 100% em praticamente 
todos os setores de exportação do país. Isto 
significa que o mercado brasileiro também 
deverá produzir mais e consequentemente, 
esse crescimento e desenvolvimento da 
economia irá gerar mais empregos. Boa notícia 
também para o profissional de comércio 

sAiBA mAis soBre o curso
O curso de Tecnologia em Comércio 

Exterior do UniAnchieta  fornece bases 
legais, conceituais e práticas para que 
o aluno saia do curso preparado para 
exercer a profissão com exímio sucesso. 
As disciplinas são abrangentes desde 
Contabilidade Geral,  Direito Internacional, 
Economia Brasileira e Internacional, 
Educação Ambiental,  Espanhol Comercial 
Elementar, Ética e Práticas Sociais, 
Gestão de Projetos, Gestão Financeira, 
Informática Aplicada ao Comércio Exterior,  
Inglês Comercial Elementar, Legislação e 
Regimes Aduaneiros, Leitura e Produção 
de Textos, Logística Internacional, 
Sistemática de Comércio Exterior – 
Exportação/Importação, Teoria e Prática 
Cambial entre outras. O curso também 
exige Atividades Complementares, Estágio 
Supervisionado e Projeto Integrador. g

exterior, que será surpreendido com muitas 
oportunidades. 

Em um mercado cada vez mais globalizado 
e sem fronteiras, encontrar um diferencial 
competitivo se torna cada vez mais necessário 
para a sobrevivência das empresas em 
qualquer país. As negociações internacionais 
estão sujeitas aos riscos básicos que 
determinam o sucesso do negócio, como 
o risco intercultural, fator relevante na 
interpretação da cultura local, e os valores 
que se é atrelados como o idioma, costumes 
e religião, que são fatores decisivos para se 
firmar negócios. “O risco de contratação, 
a falta de compreensão dos direitos e 
obrigações envolvidos, as diferenças de leis e 
diferença de práticas comerciais deverão ser 
bem analisadas antes de qualquer negócio”, 
explica a professora do curso de Comércio 
Exterior,  Adriana F.J.Santos. g

Devido à Copa do Mundo e as Olimpíadas no 
Brasil, o país vive um bom momento no mercado 
internacional; profissionais de Comércio Exterior 
têm papel essencial neste cenário
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A direção do UniAnchieta reuniu 
professores e coordenadores 
de curso para discutir o 
planejamento acadêmico e as 
mudanças na instituição para 
2014. Foram apresentados os 
novos coordenadores de curso 
para este ano e foram divulgadas 
importantes informações sobre 
o programa de monitorias, 
os contratos de estágio e 
a institucionalização das 
cerimônias de formatura.

Te vi no
Anchieta

Vania Aparecida Bighetti e Isabel Cristina 
Alvez de Souza estiveram presentes

João Antonio de Vasconcellos e Sonia Elizabeth 
Biancardi Lucatto compareceram ao evento

Alexandre Caccozi e Edson Francisco Bucieri 
aguardaram o anúncio das novidades

Cristiano Alves Monteiro e 
Adriana Francisca de Jesus 
Santos em pausa para a foto

Flaviana de Cassia Maschietto Biffi e 
João Guilherme Rodrigues também 
participaram da reunião no anfiteatro

Renato Aparecido da Silva, Marco Antonio Palleta e Gerson 
Aparecido Arcos sentados aguardando o início da reunião

Flavio Gramolelli e Veronica Cristina Gomes Soarez 
prontos para o início de mais um ano letivo

Nelson Figueiredo Filho  e Luciana Savoy 
Fornari juntos antes do início da reunião 

Helena Torres Meirelles e João Luiz 
Vedoato já dão boas-vindas aos alunos!

Taciana Davanco, Maria Fernanda Andrade da Silva, 
Antonio Valini e Silvia Zampar reunidos no final da reunião



o Ano letivo no centro universitário pAdre 
AnchietA teve início nestA segundA-feirA, diA 17. 
Calouros e veteranos foram recebidos de braços 
abertos no primeiro dia de aula. Para os que 
ingressam no ensino superior, uma mistura de 
medo, insegurança e felicidade se confunde com a 
novidade de estar na faculdade. Para os veteranos, o 
retorno significa continuar o inacabado, lembrando 
que o caminho ainda está em construção e que é 
preciso perseverança para continuar nele.
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Retorno às aulas no UniAnchieta
cAlouros e veterAnos chegArAm à instituição com um mesmo sonho, o diplomA do ensino superior

educação

durAnte muito tempo, cursAr umA 
fAculdAde e oBter um diplomA do ensino 
superior fAcilitAvA o Acesso Ao mercAdo de 
trABAlho, posicionAndo o formAdo em umA 
cArreirA promissorA. Com o passar dos anos 
e a facilidade de ingressar no ensino superior, 
esse diploma se mostrou insuficiente na busca 
por um bom emprego, como consequência de 
algumas posições de trabalho se tornarem 
muito disputadas.

Para diferenciar um candidato do outro 
na disputa por uma vaga no mercado de 
trabalho, é preciso “rechear o currículo” 
durante a graduação. Um segundo idioma é o 
início desse caminho. “O inglês e o espanhol 
são fundamentais e necessários para o 
exercício de qualquer função, considerando-
se tanto aspectos estritamente profissionais 
quanto culturais. As empresas necessitam 
de um profissional poliglota para atuação em 
um mercado cada vez mais globalizado. O 
mandarim, que já vem sendo praticado por 
milhares de pessoas, é uma língua que tem 
dominado muitas discussões de negócios”, 

Formação universitária se torna pré-requisito 
básico na busca por um bom emprego

AnuAlmente, milhAres de Jovens AdentrAm A universidAde em BuscA de formAção que gArAntA um Bom 
emprego; porém, A grAduAção Já não é o BAstAnte 

Assim como ocorre todos os anos, milhares 
de jovens chegaram à Instituição com um 
mesmo sonho, o diploma da tão sonhada 
graduação. Porém, é preciso lembrar que 
uma intensa jornada de estudos aguarda os 
formandos. “É preciso muita dedicação e uma 
rotina de leitura, realização de trabalhos e 
muito estudo. Mas esses jovens podem ficar 
tranquilos, pois o UniAnchieta está preparado 
para auxiliá-los em todas as necessidades, 

destacou a professora Juliana Fornari, diretora 
do Núcleo de Empregabilidade e Relações 
Empresariais do UniAnchieta, o NEMP.

O estágio é outro ponto fundamental 
na colocação profissional dos jovens 
universitários. Além de essencial para suprir a 
falta de experiência na área, um bom estágio 
pode ser o primeiro passo para a efetivação 
em uma vaga de trabalho. “Muitos jovens 
ficam presos à ilusão de que não precisam 
estagiar, ou que o estágio paga pouco e é 
preferível continuar no emprego onde estão. 
Esse é um caminho muito delicado. O jovem 
que faz estágio durante os estudos tem a 
possibilidade de continuar na empresa após a 
conclusão da graduação e exercer a profissão 
escolhida”, lembrou Juliana.

Os cursos extracurriculares também ajudam 
a compor a bagagem dos formandos. Além 
de mostrarem na prática cada profissão, eles 
permitem que o estudante absorva conteúdos 
exclusivos e inéditos, diferenciando o aluno 
que se apropria desse conhecimento. “É 
imprescindível que os jovens invistam em suas 

carreiras, pois esse será um diferencial muito 
importante na hora de sair da faculdade. O 
jovem com conhecimento agregado, com um 
bom estágio e um segundo idioma na ponta da 
língua terá um horizonte bem amplo acerca de 
onde pretende atuar”, finalizou a docente. g

acontece

demandas e dúvidas que surgirem durante 
esse processo”, lembrou o diretor da instituição, 
professor João Antonio de Vasconcellos.

Com mais de 30 cursos de graduação, entre 
tecnólogos, bacharelados e licenciaturas, o 
UniAnchieta forma, anualmente, milhares de 
novos profissionais para o mercado de trabalho. 
Além dos campi em Jundiaí, o Grupo Anchieta 
é mantenedor das Faculdades Anchieta de 
Várzea Paulista e de Cajamar. g

A professora e diretora do Núcleo de 
Empregabilidade e Relações Empresariais do 
UniAnchieta (NEMP), Juliana Fornari, comenta 
sobre os diferenciais para os jovens que querem 
ingressar no mercado de trabalho



06      |      23 fevereiro  2014
GRUPOGRUPO

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
5788 Assistente de Comércio Exterior
5811 Recepcionista
5765 Estágio em Admin. / Financeiro
5734 Estagiário do Ambulatório 
 de Especialidades da FMJ
5780 Marketing OE 115249
5797 Estágio de Psicologia
5774 Apoio ao instrutor de informática
5748 Analista de Benefícios
5817 Estagiário
5711 Estagiário de Administração
5754 Recepcionista
5705 Instrutor de Informática
5737 Estágio em RH com foco 
 em Adm. de Pessoal
5791 Estágio Admin. em Com. Exterior
5777 Estagiário em Comércio Exterior
5751 Técnico em Química
5820 Estagiário - Pesquisa e Desenv.
5794 Estagiário em Natação 
 e/ou Musculação
5745 Controller
5757 Ajudante de Cozinha
5808 Estágio em Planejamento
5708 Corretor de Imóveis
5763 Estágio em Informática
5740 Analista de Tesouraria Sênior
5809 Estagiário em Vendas na 
 Área de Panificação
5786 Design Gráfico
5769 Química OE 110181
5826 Assistente de Compras Junior
5823 Assistente de Controladoria
5752 Estagiário em Química - Para  
 laboratório de assistência técnica
5795 Analista de Qualidade
5697 Especialista em Compras Sênior
5746 Gerente de Planta
5803 Estágio em RH
5812 Auxiliar de Farmácia
5766 Estágio de Direito
5789 Estagiário em Administração
5720 Técnico em Informática
5743 Analista de Desenvolvimento
5783 Analista / Estagiário da 
 garantia de qualidade
5726 Recepcionista
5712 Assistente Administrativo
5806 Estagiário(a) de Marketing
5706 Vendedor
5715 Motorista

5790 Vendedor Interno
5744 Supervisor de 
 Planejamento Financeiro
5767 Compradora Jr.
5784 Confidencial
5821 Estagiário de Marketing
5758 Assistente Comercial
5707 Estagiário de Direito
5801 Instrutor de academia de 
 musculação e condic. físico
5807 Estagiário
5787 Programador ASP.NET ou PHP
5764 Estagiário(a) de Administração
5810 Programador de PCP
5741 Analista Fiscal Sr.
5781 Química/Materiais OE 115245
5724 Estágio RH
5704 Instrutor de Inglês
5698 Accounting Supervisor
5747 Gerente Comercial
5755 Estágio de Informática
5804 Auxiliar de Compras
5719 Técnico Nível I
5813 Auxiliar Administrativo
5742 Analista de Planejamento  
 Financeiro
5736 Estagiário em Administração
5730 Estágio em Direito
5776 Estagiário/Assistente Jurídico
5750 Estagiário de Manipulação
5819 Auxiliar de Laboratório
5805 Analista de Folha
5699 Tax Supervisor
5756 Auxiliar de Limpeza
5716 Estágio em Ciências Contábeis
5762 Estagiário de Engenharia 
 Elétrica/Eletrônica
5785 Estagiário de Educação Física
5816 Estagiário de Eng. de Produção
5722 Estágio de Web Developer
5770 Estagiário em Recursos Humanos
5825 Estagiário em Direito
5779 Engenharia Mecânica/ Mecatrônica  
 OE 115243
5773 Instrutor de Informática
5822 Assistente Contábil
5796 Líder Almoxarifado
5710 Estagiário em Química
5759 Educador Ambiental
5802 Estagiário de Projetos
5702 Técnica em Nutrição

Redes Sociais 
no trabalho

mAnter As pessOAs COneCtAdAs é 
umA mAneirA FAntÁstiCA de AumentAr 
A prOdutividAde e melHOrAr O 
Ambiente de trAbAlHO. As redes sociais 
corporativas (RSC), como o nome indica, são 
semelhantes às conhecidas redes sociais 
abertas utilizadas por centenas de milhões 
de pessoas em todo mundo, mas são 
restritas ao ambiente da empresa.

 Uma RSC une os conceitos das redes 
sociais abertas (como mobilidade e 
conectividade permanente para compartilhar 
e trocar informações) com recursos 
avançados de colaboração e produtividade. 
A proposta é oferecer um ambiente 
efervescente de ideias, compartilhamento 
de informações, registro de experiências, 
troca de documentos e acompanhamento de 
processos de uma empresa.

Como nas redes sociais abertas, é 
possível criar comunidades específicas 
ou restritas, onde seus participantes 
possam conduzir e acompanhar projetos, 
cronogramas, contratos e coisas do gênero. 
Isso é mais eficiente do que as tradicionais 
listas de distribuição baseadas em 
e-mails, que repetem a transmissão das 
mesmas informações para seus membros, 
duplicam arquivos e consumem recursos 
de maneira ineficiente.

A RSC também deve oferecer capacidades 
de armazenamento inteligente de arquivos, 
mecanismos de segurança, controle de 
acesso e também de histórico de versões 
dos documentos.

Segundo Flávio Mendes, executivo de 
Social Business da IBM, o investimento 
nas RSC compensa muito, pois estas 
ferramentas aumentam a colaboração entre 
os funcionários, o que proporciona ganhos de 
produtividade e de comprometimento entre 
os colaboradores, pois seu papel dentro da 
organização torna-se mais claro. Com isso 
tudo, vemos que até no trabalho uma rede 
social pode ser legal! g

Peter Jandl Junior é engenheiro, mestre em 
educação, autor de livros na área de TI, atua no ensino 
superior e na gestão escolar a mais de 25 anos.

opinião
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perfil
nAdiA 
rOdriGues 
CHAGAs 
Alves
 
Profissão
enfermeira

idade
44 anos

Quando criança, queria ser...
escritora

Há quantos anos leciona no Anchieta? 
4 anos

Quais são as suas disciplinas? 
Gestão de Serviços de Saúde; Biosegurança 
e Bioética; Sistematização da Assistência 
de enfermagem

Em quais cursos você dá aula? 
Enfermagem, Estética e Cosmética e na 
pós-Graduação

Ser professor é...
Abrir caminhos através do conhecimento, 
experiência, vivência, aprendendo e 
ensinando constantemente

Nesses anos de Anchieta, o que ficou mais 
marcado na sua vida como professora? 
O ambiente de trabalho e o acolhimento!

Você se lembra de algum momento inusitado 
ou engraçado que vivenciou no Anchieta? 
Quando aplicava uma prova final, um aluno 
(que veio fazer a prova após ter trabalhado 
durante todo o plantão noturno) dormiu 
durante a prova e roncou. deu um ronco 
tão alto que a classe inteira caiu na risada. 
estudar de manhã após plantão noturno 
não é facil...

acontece

centenAs de pessoAs pArticipArAm dA Ação promocionAl dA instituição no 
município

A fAculdAde pAdre AnchietA de várzeA 
pAulistA e A rádio dumont fm reAlizArAm 
no sáBAdo, diA 15, umA Ação promocionAl 
nA cidAde pArA divulgAr os cursos de 
grAduAção dA instituição, As novidAdes pArA 
este Ano, os procedimentos pArA Adesão Ao 
finAnciAmento estudAntil – fies, A inscrição 
pArA As provAs AgendAdAs do vestiBulAr e As 
condições especiAis pArA os novos Alunos.

Neste primeiro semestre, as Faculdades 
Padre Anchieta de Cajamar e Várzea Paulista 
estão oferecendo condições especiais de 
pagamento das mensalidades, com desconto, 
facilitando a transferência e até mesmo a 
vinda de novos alunos para a instituição. “O 
Anchieta está possibilitando que muitos jovens 

Faculdade Padre Anchieta e 
Rádio Dumont FM realizam ação 

em Várzea Paulista

ingressem no ensino superior, pagando uma 
mensalidade que não comprometa o orçamento 
das famílias. Além disso, a instituição conta 
com o FIES, possibilitando que esse valor, 
pago a cada três meses, seja ainda menor”, 
destacou Janaina Thereza Barros, gerente de 
captação do Grupo Anchieta.

Durante a ação em parceria com a emissora 
de rádio de Jundiaí, promotoras fizeram a 
inscrição de todas as pessoas que passaram 
com o carro pelo “Pit Stop da Dumont”. Além 
de contarem com uma instituição reconhecida 
pelo mercado de trabalho e com cursos de 
qualidade, os jovens que se inscreveram no 
processo de seleção ainda levaram um super 
brinde para casa. g

Os jovens que passaram pelo Pit Stop da 
Dumont puderam conhecer mais sobre 
as faculdades do Grupo Anchieta

As promotoras distribuíram os 
brindes durante a ação

Registrando a ação, feita em 
parceria com a Rádio Dumont FM

As promotoras do Anchieta 
abordaram os motoristas da cidade
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