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

Chega de adiar o sonho de fazer uma faCuldade. o fundo de finanCiamento 
estudantil (fies) veio para  ajudá-lo a Completar os estudos e Construir 
uma Carreira de suCesso.

Estude com o FiEs

O Fies permite 
o financiamento 
dos seus estudos 
durante o curso de 
graduação superior

o fies é um programa do ministério da 
eduCação que tem Como objetivo  finanCiar 
os estudos durante o Curso de graduação 
superior. Para candidatar-se ao FIES, 
o estudante precisa estar regularmente 
matriculado em uma instituição de ensino 
privada, cadastrada no programa, em cursos 
com avaliação positiva no SINAES (Sistema 
Nacional de Avaliação da Educação Superior). 
O Grupo Anchieta já aderiu ao programa 
e conta com um número significativo de 
estudantes que utilizam o benefício.

Desde 2010, o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação (FNDE) é o novo 
Agente Operador do Fies e, com isso, os juros 
caíram para 3,4% ao ano. O financiamento 
poderá ser solicitado em qualquer período 
do ano letivo, por estudantes com renda 
familiar de até 20 salários mínimos levando 
em consideração o valor da mensalidade do 
curso escolhido. O percentual a ser financiado 
poderá ser de 50% a 100%, levando em 
consideração o  comprometimento da renda 
familiar com os encargos educacionais. 

O Projeto do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação  é voltado para 
estudantes que não têm condições de arcar 
com os encargos educacionais, conforme os 
seguintes parâmetros: financiamento total 
de 100%  dos encargos educacionais, se o 
valor da mensalidade do curso escolhido 
comprometer 60% ou mais da renda familiar 
declarada e comprovada; financiamento de 
75% dos encargos educacionais, se o valor da 
mensalidade do curso escolhido comprometer 
de 40% a 60%  da renda familiar declarada 
e comprovada; financiamento de 50% 
dos encargos educacionais, se o valor da 
mensalidade do curso escolhido comprometer 
de 20% a 40%  da renda familiar declarada e 
comprovada.

Os estudantes matriculados em cursos 
de licenciatura  poderão financiar 100% dos 
encargos educacionais, independente do valor 
da renda familiar e de seu comprometimento.

para saber mais sobre o fies aqui 
do anChieta, entre em Contato Com o 
departamento de serviço soCial pelo 
telefone: 0800 772 8445. g

EDUCAÇÃO
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durante atividade, universitários reCeberam orientação do professor juliano sChimiguel que aCompanhou 
atentamente a evolução de Cada um dos projetos. 

Alunos de Engenharia de Produção 
apresentam trabalhos na área de Marketing

estudantes de engenharia de produção apresentaram trabalhos 
relaCionados a diversos temas. A ação, realizada na disciplina 
de Marketing, Planejamento e Projeto de Produtos, contou com a 
participação de univer-sitários do oitavo semestre. No transcorrer da 
atividade, os alunos receberam orientação do professor responsável 
Juliano Schimiguel. “Eles foram avaliados continuamente, através 
da entrega de relatórios parciais ao longo do semestre e através de 
reuniões específicas de orientação que aconteceram junto às equipes”, 
resumiu. Em cada um dos trabalhos apresentados, os estudantes 
deveriam abordar pontos específicos: Pesquisa de Mercado/Mercado 
Concorrente, Público Alvo, Perfil do Consumidor, os 4 P’s do Marketing, 
Demanda, Identificação das Necessidades do Mercado, Diferenciação 
de Mercado, Pré e Pós Vendas, Inovação Tecnológica, Aspectos 
sobre o Treinamento da Equipe da Empresa, Veículos de Divulgação, 

Monitoramento do Produto, Local e Infraestrutura Necessários 
para Desenvolvimento do Produto, Estratégias de Lançamento, 
Identificação do Logotipo e Embalagem do Produto, Desenvolvimento 
do Projeto Ecologicamente Correto. Para Juliano, os projetos realizados 
superaram as expectativas iniciais. “Além da qualidade no processo 
de especificação e documentação dos projetos, pudemos observar 
a riqueza de detalhes nos produtos finais. Também identificamos 
a empolgação dos universitários no momento das apresentações, 
inclusive com realização de perguntas e discussão realizada entre 
membros de diferentes equipes”. Os temas apresentados durante 
a execução dos trabalhos foram: outdoor com uso de energia solar, 
camiseta para os alunos de Engenharia de Produção e uso e melhor 
aproveitamento dos espaços e recursos dentro da uma residência. g

ACOntECE

Os alunos do 8º semestre foram 
avaliados durante a apresentação 
dos trabalhos

Os trabalhos apresentados 
surpreenderam o professor 
e superaram expectativas
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Visitas Técnicas realizadas pelos 
professores e alunos do Curso Superior 
de Tecnologia em Gestão Ambiental ao 
longo do ano de 2013 para diferentes 
municípios e lugares do 
Estado de São Paulo.

Te vi no
Anchieta

Visita Técnica realizada na Base Ecológica da 
Serra do Japi (Jundiaí), em outubro

Visita Técnica realizada na 
Estação de Tratamento de Água - 
ETA (Jundiaí), em setembro

Visita Técnica realizada na SOS Mata 
Atlântica (Itu), em setembro

Visita Técnica realizada na 
Empresa Natura Cosméticos 
(Cajamar), em maio

Visita Técnica realizada na 
Pequena Central Hidrelétrica 
Corumbataí (Rio Claro), em abril

Visita Técnica realizada no Aterro Bandeirantes 
e na Empresa Biogás (São Paulo), em outubro



a arte da esCrita transformada em 
livros. foi Com esse pensamento que o 
professor de psiCologia do unianChieta, 
josé renato polli, lançou reCentemente 
as obras “habermas: agir ComuniCativo e 
étiCa do disCurso” e “paulinho gostava de 
ler e esCrever – paulo freire para Crianças 
de todas as idades”, ambas pela editora 
in house. Além delas, o educador também 
reeditou o exemplar “Paulo Freire: o educador 
da esperança”. Segundo o educador, os livros 
foram produzidos não apenas como forma de 
promover uma reflexão, mas com o objetivo de 
divulgar ideias. “Habermas: agir comunicativo 
e ética do discurso” é um trabalho na área 
de Filosofia, que versa sobre a obra do 
filósofo alemão Jürgen Habermas. “Paulinho 
gostava de ler e escrever – Paulo Freire para 
crianças de todas as idades” mescla literatura 
infantojuvenil e a área da educação, já que 
conta a história do educador Paulo Freire para 
crianças, de todas as idades. A reedição é 
sobre a vida e a obra do educador brasileiro 
Paulo Freire”, explicou. O professor se mostra 
também admirador do trabalho desenvolvido 
pelos dois autores. “O livro sobre Habermas 
é resultado de minhas pesquisas nos últimos 
15 anos e é uma releitura de parte de minha 
tese de doutorado. Já o infantojuvenil era 
uma ideia antiga. Sempre quis falar sobre 
Paulo Freire para crianças, mas ele também 
pode ser lido por adultos. Queria divulgar 
o pensamento dos dois autores”. Cada um 
dos exemplares foi produzido em um período 
diferente.  “A obra sobre Habermas demorou 
cerca de cinco anos. Já o livro infantojuvenil 
foi escrito em poucas horas. No entanto, como 
ele contou com o trabalho do meu amigo e 
ilustrador Gustavo Tavares, o trabalho final 
levou quase um ano”. g
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Professor de Psicologia lança livros 
sobre Habermas e Paulo Freire

obras têm Como objetivo popularizar o gosto pela leitura. títulos já estão a venda e podem ser enContrados 
na internet ou através da editora in house.

ACOntECE

Os livros 
publicados do 
professor de 
Psicologia do 
UniAnchieta, 
José Renato Polli

públiCOs diFerentes
Uma das intenções do educador é popularizar ainda mais a leitura. Segundo José 

Renato, as obras são voltadas tanto para estudantes e professores como para crianças 
e adolescentes. “Dois livros são para o público mais acadêmico, das áreas de filosofia e 
educação (o de Habermas e a reedição) e outro para o público em geral (Paulo Freire para 
crianças)”, afirmou. Estudioso confesso e apaixonado pela educação, o professor revelou 
que já lançou mais de dez títulos. “Estes dois livros são, respectivamente, meu 13º e 14º. 
Tenho também três deles reeditados”. O jundiaiense também faz questão de destacar 
o evento que serviu como base para o lançamento oficial dos exemplares. “Fizemos um 
lançamento dos novos livros na Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot, que contou 
com a presença de muitos amigos. Foi uma noite muito agradável e bem cultural, com a 
participação do duo “Estações Brasileiras”. Sobre as obras, José Renato esclareceu que 
o interessado pode adquiri-las na livraria Saraiva, na internet ou então pela Editora In 
House no telefone 4586-9167. 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
5694 Secretária
5695 Nutricionista
5696 Consultora de Vendas
5697 Especialista em Compras Sênior
5698 Accounting Supervisor
5699 Tax Supervisor
5702 Técnica em Nutrição
5704 Instrutor de Inglês
5705 Instrutor de Informática
5706 Vendedor
5707 Estagiário de Direito
5708 Corretor de Imóveis
5710 Estagiário - Química
5711 Estagiário de Administração
5712 Assistente Administrativo
5715 Motorista
5716 Estágio em Ciências Contábeis
5717 Estagiário da Qualidade
5718 Estágio Contábil
5719 Técnico Nível I
5720 Técnico em Informática
5722 Estágio de Web Developer
5723 Auxiliar Administrativo
5724 Estágio RH
5725 Auxiliar / Assistente de Legalização
5726 Recepcionista
5730 Estágio em Direito
5734 Estagiário do Ambulatório de   
 Especialidades da FMJ

5735 Estagiário em Farmácia
5736 Estagiário em Administração
5737 Estágio em RH com Foco 
 em Adm. de Pessoal
5738 Estágio na área de Lab. Metalúrgico
5739 Auxiliar Monitoramento
5740 Analista de Tesouraria Sênior
5741 Analista Fiscal Sênior
5742 Analista de Planejamento Financeiro
5743 Analista de Desenvolvimento
5744 Supervisor de Planej. Financeiro
5745 Controller
5746 Gerente de Planta
5747 Gerente Comercial
5748 Analista de Benefícios
5749 Técnico de Segurança do Trabalho
5750 Estagiário de Manipulação
5751 Técnico em Química
5752 Estagiário em Química para atuar 
 em Laboratório de Assist. Técnica
5754 Recepcionista
5755 Estágio de Informática
5756 Auxiliar de Limpeza
5757 Ajudante de Cozinha
5758 Assistente Comercial
5759 Educador Ambiental
5760 Economia 

sistema de inovação 
de Jundiaí

OpiniÃO

reCentemente O GOvernO de JundiAÍ 
AssinOu COnvêniO COm A seCretAriA 
estAduAl dO desenvOlvimentO 
eCOnômiCO, CiênCiA e teCnOlOGiA, que 
viAbiliZA O sistemA lOCAl de inOvAçãO, 
em um primeirO mOmentO COm A 
COnstituiçãO dO CentrO de inOvAçãO 
teCnOlÓGiCA, tendO pOr estrAtéGiA O 
pArque teCnOlÓGiCO, Além de OutrAs 
iniCiAtivAs. Quais serão os impactos sobre 
os processos da atividade produtiva local e a 
geração do emprego e renda? 

A análise econômica deve ser feita por 
meio de investigação dos gastos produtivos 
do polo dinâmico, a fim de capturar, 
sobretudo, as suas contribuições ao valor 
adicionado, ao emprego e a renda. 

No caso da economia brasileira, o polo 
dinâmico está composto pelos setores da 
Indústria de Bens de Capital e a Indústria 
de Bens de Consumo Duráveis, neste último 
caso, os complexos mecânico e eletrônico. 
Esses setores da indústria têm capacidade 
de induzir, a partir de sua produção, a 
demanda para si mesma e para os outros 
setores econômicos. A cidade de Jundiaí 
conta com uma base econômica sustentada 
especialmente pela Indústria, que está 
composta por segmentos do Complexo Metal 
Mecânico, mais os segmentos da indústria 
de bens de Consumo não Duráveis, como a 
importante Indústria de Alimentos e Bebidas. 
O setor de Serviços aparece com um número 
maior de estabelecimentos, porém, em 
termos relativos, com menor capacidade de 
valor adicionado por estabelecimento. 

O Sistema de Inovação de Jundiaí 
poderá provocar a constituição de uma nova 
dinâmica econômica. As empresas residentes 
em setores do polo dinâmico poderão 
elaborar uma pauta em torno da pesquisa e 
desenvolvimento, de tal forma a transformar 
o conhecimento em produtos e processos 
inovadores. As instituições de ensino poderão 
apoiar tal processo promovendo a abstração 
construtiva conectada com os anseios dos 
agentes locais. O Setor Público poderá 
desenvolver suas políticas em conformidade 
com um plano estratégico. g

Dr. Cristiano Monteiro Da silva. Pós-Doutor 
em Economia (UNICAMP). Coordenador Geral da 
Pós-Graduação do Grupo Anchieta.
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perfil
dAniele 
mArques 
mOurA 
ZuñiGA

idade: 27 anos
 
Curso 
da faculdade: 
licenciatura em 
educação Física

Quando criança, queria ser...
professora

Por que você escolheu esse curso?
sempre quis ensinar, lecionar. Amo 
esportes, então uni o útil ao agradável, 
além de ser apaixonada por criança. 
tenho um projeto a logo prazo de montar 
uma escolinha de recreação infantil.

Pra você, qual é a importância da 
faculdade?
Auxiliar em nossa aprendizagem, 
adquirir conhecimento. 

outras atividades além da faculdade...
Por enquanto trabalho em um ramo 
completamente oposto ao curso, mas 
em breve pretendo estar atuando na 
área.

Nesses anos de Anchieta, o que ficou 
mais marcado na sua vida? 
Muito bom conhecer pessoas com os 
mesmos propósitos. muitos entram com 
uma ideia e vemos que hoje a faculdade 
ampliou essa visão, é um leque de 
oportunidades.

Como você se vê daqui a 10 anos?
Professora de crianças na faixa etária 
entre 5 - 14 anos.

A animação conta a história de duas irmãs, Anna 
e Elsa, herdeiras do trono do reino de Arendelle. 
Elsa, a mais velha, congela tudo o que toca. Por 
causa disso, ela se isola do mundo e provoca 
o congelamento do reino, criando um inverno 
que não acaba mais. Anna, a caçula, decide se 
aventurar pelas montanhas de gelo para encontrar 
a irmã e acabar com o frio. 
Inspirado no conto “A Rainha da Neve” de Hans 
Christian Andersen, o filme deixa um pouco de 
lado os relacionamentos amorosos típicos das 
princesas da Disney para dar lugar a uma bela 
lição sobre a importância da família.

| serviçO |
Frozen – uma Aventura Congelante
duração: 1h42min
direção: Chris buck, Jennifer lee
Gênero: Animação , Aventura
nacionalidade: euA

rEviEw

prOgrAmE-sE

FROZEN
UMA AVENTURA CONGELANTE

o novo longa da disney é uma animação 
musical baseada no conto de fadas de 
hans Christian andersen.

datas, programação e horários sujeitos a alteração sem prévio aviso. não nos responsabilizamos por mudanças da programação.

Maxi Shopping Jundiaí
www.moviecom.com.br

Jundiaí Shopping
www.jundiaishopping.com.br/cinema

FESTa da uVa 2014
Entrada Gratuita

divulgação

CaMinhando CoM dinoSSauroS - o FilME 
Dublado - Sala 1 
13h15 - 15h30

Dublado - Sala 5
12h10 (somente sábado e domingo) - 14h30 - 16h45

o lobo dE Wall STrEET
Legendado - Sala 1 - 17h45 - 21h15

Dublado - Sala 2 - 20h00
Legendado - Sala 4 - 18h45 - 22h15

FrozEn: uMa aVEnTura CongElanTE
Dublado - Sala 2

 12h15 (somente sábado e domingo) - 14h45 - 17h15
Tarzan - a EVolução da lEnda

Dublado - Sala 3 - 13h00 -15h15
Dublado - Sala 4

12h00 (somente sábado e domingo) - 14h15 - 16h30
FrankEnSTEin: EnTrE anJoS E dEMônioS 3d

Dublado - Sala 3 - 17h30 - 19h45 - 22h00
ninFoManíaCa - VoluME 1

Legendado - Sala 5 - 19h00 - 21h45
MuiTa CalMa nESSa hora 2

Nacional - Sala 6
13h30 - 15h45 - 18h00 - 20h15 - 22h30 

(exceto sexta e sábado)
graVidadE

Legendado - Sala 6 - 22h30 (somente sábado)
CapiTão phillipS

Legendado - Sala 6 - 22h30 (somente sexta)
aTé quE a SorTE noS SEparE 2

Nacional - Sala 7 -14h00 - 21h30
ConFiSSõES dE adolESCEnTE

Nacional - Sala 7  - 17h00
aTiVidadE paranorMal: MarCadoS pElo Mal

Legendado - Sala 7 - 19h15

Quintas e Sextas das 18h às 22h
Sáb. das 10h às 22h - Dom. das 10h às 20h

Parque da Uva - Av. Jundiaí, s/n - Jundiaí – SP

dia 31/01
Palco externo: 19h – Alexandre Re e Banda Se Liga Aí

21h – Johnny Groove | Palco interno: 19h – Banda Crazy 
In Crist - 20h – Cia. Um do Outro – “Cardápio”

Coreto 1: 20h – Biel (hip hop) - 20h – Cia. Paulista de 
Artes – “Brava Mérica” | Ruas: 19h – Artenativa (cortejo)

dia 01/02
Palco externo: 18h – Banda Kintana

19h30 – Banda Mais do Mesmo - 21h – Márcio Maresia
Palco interno: 12h – Cine a vapor – História com cinema

14h – Orquestra de Viola Caipira de Jundiaí
14h – Caricatura (Ede Galileu) - 15h – Pisa da Uva (Grupo 

Stella Bianca) - 17h – João Ormond
18h – Cine a vapor – Causos e fotografia

19h – Cia. Dança Kahal
Coreto 1: 14h – Sertanight

16h – Dança cigana (Marlucy Fontenele)
Ruas: 12h – Cia. Educativa – Princesas na Festa da Uva

15h30 – Cosplay - 17h – Trupe Pling (cortejo)
18h30 – Cia. Tão Distante

19h30 – Rick e Kelly – “Emília, a boneca gente”
dia 02/02

Palco externo: 17h – Banda Perdidos na Noite
18h30 – Banda UTI - 19h30 – Banda Patrulha Noturna

21h – Rock Seixas
Palco interno: 11h – Orquestra Municipal de Jundiaí

12h – Trupe Pling – “Com Tecido”
13h – Cine a vapor – Causos e fotografia

14h – Banda Regra Três - 17h – Samba da Ladeira
18h30 – Portal do Egito (dança do ventre)

20h – Sapiranga
Coreto 1: 12h – Banda Fanttom
13h30 – Banda Amy Winehouse

15h – Tambores de Inkice
Ruas: 11h – Trupe Artenativa (performance)

12h – Rick e Kelly – Carroça rural da uva
18h30 – Kombinado Não é Carro – “Respeitável Público”

o lobo dE Wall STrEET 
Legendado - Sala 1

13h50 – 17h20 – 20h45
MuiTa CalMa nESSa hora 2

Nacional - Sala 2
15h10 – 19h20

aTé quE a SorTE noS SEparE 2
Nacional - Sala 2
17h10 – 21h20 

aTiVidadE paranorMal: MarCadoS pElo 
Mal

Dublado - Sala 3
14h20 – 16h10 – 18h00 – 19h50 – 21h40 

Tarzan - a EVolução da lEnda
Dublado - Sala 4
15h20 – 19h30 

uM ESTranho no lago
Legendado - Sala 4

11h00 (somente sábado e domingo)
CaMinhando CoM dinoSSauroS

Dublado - Sala 4
17h30 – 21h30

FrankEnSTEin - EnTrE anJoS E dEMônioS
Legendado - Sala 5

21h45
FrankEnSTEin - EnTrE anJoS E dEMônioS

Dublado - Sala 5
17h45 – 19h45

FrozEn: uMa aVEnTura CongElanTE
Dublado - Sala 5

15h30 - 13h15 (somente sábado e domingo)
FrankEnSTEin - EnTrE anJoS E dEMônioS

Dublado - Sala 6
 15h00 – 17h00 – 19h10 – 21h10

FrozEn: uMa aVEnTura CongElanTE
Dublado - Sala 6

14h30 – 16h45 – 19h00 – 21h15 
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