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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

Em comEmoração ao fEriado dE 21 dE abril, Emissora Exibiu 
rEportagEm EspEcial

alunos do curso dE ciências contábEis comandam a ação, quE já 
ajudou cEntEnas dE pEssoas Em jundiaí

anchieta na mídia

anchieta na mídia

G1 destaca o trabalho da 
instituição na elaboração 

gratuita das declarações de IR

Professora do Anchieta fala 
sobre Tiradentes com a Televisão 

Educativa de Jundiaí

o g1, portal dE notícias da globo, 
dEstacou Em sua página o projEto 
dEsEnvolvido pElo anchiEta para 
auxiliar a população na Elaboração 
da dEclaraçõEs dE imposto dE rEnda 
2014, trabalho gratuito quE vEm sEndo 
fEito pElos alunos do curso dE ciências 
contábEis da instituição. só no primEiro 
dia da ação, cErca dE 100 pEssoas foram 
atEndidas.  O Grupo Anchieta promove essa 
atividade social há sete anos. g

a EquipE da tvE EstEvE na Escola 
padrE anchiEta dE jundiaí para 
EntrEvistar a docEntE E historiadora 
rosana faria, do Ensino fundamEntal 
da instituição. Na oportunidade, a 
professora comentou sobre a história 
da vida de Tiradentes, mártir da 
Inconfidência Mineira e um dos grandes 
ativistas políticos do Brasil Colonial. 
Com o feriado de 21 de abril, data em 
que foi morto, a TV apresentou uma 
reportagem com intuito de contar um 
pouco da luta e dos ideais do dentista. g

A equipe da TVE conversou com a professora 
Rosana Faria sobre a vida do mártir Tiradentes
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o unianchiEta E o banco santandEr cE-
lEbraram na última sEmana uma parcE-
ria acadêmica intErnacional. A instituição 
assinou a adesão ao Programa de Bolsas Ibero-
Americanas, uma iniciativa do Santander que 
visa promover o intercâmbio entre alunos de 
universidades do Brasil, México, Portugal, Es-
panha, Chile, Argentina, Uruguai, Porto Rico, 
Peru e Colômbia. Cinco bolsas estarão dis-
poníveis para os alunos do Anchieta neste ano.

No total, 141 universidades participaram do 
programa em 2013, com um recorde de alunos 
inscritos, 1.060. O valor de cada bolsa é de 
três mil euros, que deverão ser utilizados para 
cobrir custos com transportes, hospedagem e 
alimentação durante o intercâmbio. O sucesso 
do programa é tanto que o número de partici-
pantes, em quatro edições, mais que triplicou.

De acordo com a professora Juliana Fornari, 
responsável pela parceria, “um convênio como 
esse possibilitará que os nossos alunos te-
nham contato com as principais universidades 
do mundo, instituições que são referência em 
pesquisas, tradição e ensino de vanguarda. A 
experiência para aqueles que poderão partici-
par desse intercâmbio é algo que será levado 
para toda a vida, uma bagagem riquíssima e 

Bolsas Internacionais
unianchiEta E santandEr cElEbram convênio para programa dE bolsas 
ibEro-amEricanas; cinco bolsas sErão ofErEcidas aos alunos dE jundiaí

cheia de conteúdo”, destacou.
Os alunos interessados em aderir ao pro-

grama podem se inscrever até o dia 11 de 
maio. Para efetivar a participação, o aluno pre-
cisa entrar no site Santander Universidades, 
preencher o formulário de inscrição, imprimi-lo 
e entregá-lo na Secretaria de Pesquisa e Exten-
são do UniAnchieta. Os critérios de seleção dos 
candidatos e o processo de formalização do re-
cebimento do benefício são definidos pelo An-
chieta e serão divulgados no site da instituição 
por meio de edital. g

oportunidade

abril
Palestra “Plenária de Formação 

Para Comunidade aCadêmiCa e 
PoPulação em Geral”

Palestrante: Douglas Belchior (Presidente da 
UNEAFRO Brasil)

29/05, das 19h às 22h
Anfiteatro Campus UniAnchieta

ii JoteC “Jornada de teCnoloGia em 
estétiCa e CosmétiCa”

29/05 e 30/05
Campus UniAnchieta

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

Anfiteatro Campus UniAnchieta

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

Fique atento
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Cinco bolsas serão ofertadas 
para os alunos do UniAnchieta
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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

tecnologia

CÓd.   vAGA CÓd.   vAGA CÓd.   vAGA
5934 Estágio em Nutrição
5974 Estagiário
5980 Analista de Qualidade
5917 Engenheiro de Alimentos
5966 Estágio Contábeis
5891 Estágio  Química
5940 Auxiliar Contábil
5911 Analista de Departamento Pessoal
5960 Operador de Vendas e Serviços
5946 Líder de Cafeteria
5997 Gerente de Logística
5903 Estoquista
5923 Estagiário Auxiliar Financeiro
5983 Técnico em Processo de Produção
5977 Auxiliar de Recursos Humanos
5914 Assistente de Faturamento
5920 Auxiliar Administrativo
5937 Assistente de vendas
5943 Jurídico
5986 Estagiário TI
5963 Estagiário
5994 Estagiário Financeiro
5900 Assistente de Logística
5957 Auxiliar de Farmácia
5972 Operador de Negócios   
 Correspondente Bancário
5926 Estagiário em Análise de Sistemas 
 e correlatos OE 17126
5932 Assistente de RH
5978 Estágio em Direito
5938 Líder de lanchonete
5989 Assistente de Logística
5909 Gestão da Qualidade
5958 Assistente Financeiro Crédito
5995 Estagiário
5952 Assistente Contábil
5929 Estagiário de Enfermagem

5906 Conferente de Mercadorias
5969 Analista Fiscal Pleno 
5935 Estagiária na Área 
 de Desenvolvimento
5981 Assistente Financeiro
5975 Vendedor Interno
5941 Estagiário
5918 Auxiliar Administrativo
5961 Estagiário
5992 Programador Delphi
5912 Técnico em Química
5949 Secretária da Diretoria
5955 Engenheiro Jr. Manufatura 
 e Processos - Jundiaí
5998 Analista de Assuntos Regulatórios
5953 Analista de Estoque
5930 Líder de Produção
5924 Estágio Jornalismo/Letras - Prod. de  
 Textos - 3h/dia -  Trabalho de Casa
5936 Auxiliar/Analista de Laboratório
5984 Estágio em Engenharia Civil
5970 Analista de Infraestrutura Jr.
5976 Estagiário
5893 Supervisor de Montagem 
 de Máquinas
5944 Estagiário
5987 Estágio em Administração 
 de Empresas/Ciências Contábeis
5964 Estagiário
5993 Auxiliar Administrativo TI
5950 Estagiário de Direito
5956 Auxiliar Comercial
5887 Estagiário em TI
5933 Assist. Laboratório de Pintura
5973 Auxiliar Administrativo
5927 Auxiliar de Moda
5947 Ajudante 

5990 Tratamento de imagens e edição de
 cores. Desejável cursando ou   
 completo em Design Gráfico ou 
 área relacionadas.
5910 Analista Contábil
5996 Estagiário
5904 Estagiário(a) Pedagogia
5905 Fresador; 1/2 Oficial Fresador
5888 Estagiário Técnico Mecânica 
 ou Mecatrônica
5922 Estagiário
5982 Recepção, atendimento, vendas 
 e controles administrativos.
5928 Estagiário
5942 Técnico em Logística
5919 Recepcionista
5962 Estágio em Faturamento
5968 Analista Fiscal Jr.
5985 Estagiário Engenharia Eletrônica
5899 Suporte Técnico - OE 113234
5948 Analista de Qualidade
5999 Analista de Desenvolvimento 
 de Produto
5931 Programador C-Sharp
5908 Operador de Telemarketing
5971 Estagiário
5916 Auxiliar de Laboratório
5939 Desenvolvedor Web Front-End Home  
 Based - 4h/dia - Trabalho de Casa
5988 Auxiliar Técnico
5945 Fiscal de Cinema
5902 Auxiliar Administrativo
5951 Auxiliar Administrativo
5991 Atuar no setor de produção 
 de moda. Desejável cursando 
 ou completo em Moda ou áreas 
 relacionadas. Residir em Jundiaí.
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graduandos conhEcEram as tEcnologias mais avançadas na criação dE jogos com unity 3d

alunos dos cursos dE técnico Em 
informática E graduação Em análisE E 
dEsEnvolvimEnto dE sistEmas E sistEmas 
dE informação foram privilEgiados com 
uma das palEstras sobrE introdução ao 
dEsEnvolvimEnto dE jogos com unity 3d, 
profErida pElo EngEnhEiro jay santos, da unity 
latin américa. No total, 160 alunos participaram 
do evento, sediado no anfiteatro do UniAnchieta.

Na oportunidade, os alunos tiveram contato 

Anchieta recebe palestra do Unity Tour - Brasil 2014

com o que existe de mais moderno em tecnologia 
de games no Brasil. Além de tirarem dúvidas na 
operação de sistemas de criação de jogos, os 
alunos ainda conheceram um pouco mais do 
mercado digital no país, números do mercado e 
áreas de atuação. O palestrante ainda demonstrou 
a funcionalidade de alguns softwares, novidades 
que empolgaram os estudantes.

Quarto mercado global no consumo de jogos 
digitais, o Brasil tem demonstrado vocação para 

essa indústria tão lucrativa. Só em 2012, mais de 
R$ 5 bilhões foram movimentados no país, um 
crescimento de 32% se comparado ao mesmo 
período de 2011. De acordo com o professor do 
UniAnchieta, Rafael Mauro, “esse é um excelente 
mercado de atuação para os nossos alunos. 
Muitas empresas da região estão desenvolvendo 
jogos e aplicativos para o mercado interno e 
externo, fator que tem gerado muitas vagas de 
emprego para os profissionais de TI”, destacou. g
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Anchieta termina ciclo 
de palestras sobre o FIES

tErminou nEsta sEmana o primEiro ciclo dE 
palEstras sobrE o financiamEnto Estudantil, 
“o fiEs como instrumEnto financEiro”, 
promovido pElo grupo anchiEta Em parcEria 
com o banco do brasil. durantE todo o mês 
dE abril, rEprEsEntantEs da instituição 
financEira EstivEram nas faculdadEs 
padrE anchiEta dE cajamar E dE várzEa 
paulista E nos dois campi do unianchiEta Em 
jundiaí.   Centenas de jovens participaram das 
discussões em torno do FIES.

A ideia com o projeto, que teve início 
neste ano, foi ajudar os alunos da instituição 
a aderirem ao programa e continuarem os 
estudos de forma tranquila. “Muitos alunos 
param a faculdade por não conseguir arcar 
com os estudos e uma série de outros gastos 
externos. Com o FIES, o aluno pode financiar o 
valor do seu curso pagando pequenas parcelas 
trimestralmente, tendo condições de concluir 
a graduação e pagar as mensalidades depois 

profissionais do banco do brasil EstivEram nas unidadEs dE jundiaí, cajamar 
E várzEa paulista; muitas dúvidas sobrE o financiamEnto foram sanadas

de formado, sem falar no período de carência. 
Além disso, com os recursos poupados, o 
aluno pode fazer investimentos em projetos 
pessoais, como adquirir um carro ou até uma 
casa”, destacou a gerente de captação do 
Grupo Anchieta, Janaína Barros. g

Virtualização
vOCê sAbiA que O setOr de 

teCnOlOGiA dA inFOrmAçãO nO 
mundO prOduZ tAntO Ou mAis 
emissões de CO2 nO mundO dO que 
AviAçãO COmerCiAl? 
Pois é, o consumo de energia elétrica deste 
segmento é altíssimo, a ponto de equiparar 
seu impacto ambiental com outros setores 
vistos como menos sofisticados.
Neste cenário surge a virtualização, uma 
tecnologia emergente destinada a permitir 
que diversos servidores possam funcionar 
compartilhando um mesmo equipamento 
físico, reduzindo o consumo de energia 
elétrica e outros gastos associados.
Virtualizar é o ato de criar uma versão virtual 
de algo, como uma plataforma de hardware, 
um servidor, um sistema operacional, um 
dispositivo de armazenamento ou uma rede 
de computador. Os softwares de virtualização 
podem dividir um recurso para prover seu uso 
em múltiplos ambientes; ou consolidar vários 
recursos de maneira que sejam tratados 
como algo único.
Embora estas técnicas tenham sido 
originadas nos anos 1960, na última década 
tornaram-se uma estratégia fundamental 
para organizar datacenters (as novas versões 
dos antigos centros de processamento de 
dados). Um servidor tradicional trabalha 
com grande ociosidade na maior parte do 
tempo, pois é dimensionado para atender 
os horários de pico. Assim o consumo 
de energia é maior do que efetivamente 
necessário. Com a virtualização, um servidor 
de capacidades maiores pode hospedar 
vários servidores (máquinas) virtuais, o que 
chamamos consolidação de servidores, 
explorando melhor os recursos disponíveis, 
reduzindo a ociosidade e o consumo total de 
energia, além de requisitar menos espaço e 
esforço de manutenção.
Assim a virtualização permite reduzir os 
custos de operação com menor impacto 
ambiental, o que é ainda melhor.

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. 
http://tecnopode.blogspot.com.br/ 

opinião
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Os palestrantes do Banco do Brasil explicaram 
todo o processo de adesão ao FIES

educação
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Pele sensível requer 
cuidados especiais

quEm tEm pElE sEnsívEl sofrE principalmEntE nos mEsEs mais frios. 
vEja como idEntificar E tratar os sintomas

vErmElhidão, ardência E pinicação no rosto 
ou no corpo. sE você já sE sEntiu algum dEssEs 
sintomas, provavElmEntE você tEm a pElE sEnsívEl. 
Uma pele assim reage à mudanças bruscas de 
temperatura, ao álcool, a determinados cosméticos e 
até a alimentos apimentados, ficando irritada ou com 
descamação. 

Mas saiba que você não está sozinho. Pesquisas 
de fabricantes de cosméticos notaram que 1% a 10% 
de usuários de produtos faciais já experimentaram 
essas sensações. Segundo a professora Dra A. Erica 
Bighetti Ribas, coordenadora dos cursos de Farmácia 
e Tecnologia em Estética e Cosmética do UniAnchieta, 
esses sintomas podem aparecer imediatamente 
após aplicação do produto ou após minutos, horas, 
ou até dias. Esses sintomas também podem aparecer 
se você aplica produto demais na mesma região da 

saúde

A pele sensível sofre com o 
tempo frio do outono e inverno

pele ou ainda combina diversos produtos na mesma 
aplicação. 

Com o início do outono e o frio que parece ter 
chegado pra ficar, as reações da pele sensível aos 
cosméticos acontecem com mais frequência. Na 
verdade, quem tem a pele sensível tem respostas 
desagradáveis ao frio, vento, sol, calor e poluição. 
“Mas  as temperaturas mais baixas e a umidade 
características do inverno fazem com que camada 
externa da pele apresente um menor teor de água”, 
relata a professora. Isto é, a pele fica mais ressecada e 
propícia às reações alérgicas. A Dra. Erica recomenda 
algumas atitudes importantes em relação ao uso 
de produtos cosméticos: evite o uso de fragâncias, 
pigmentos e conservantes; não utilize esfoliantes e 
loções alcoólicas e evite filtros solares que contenham 
PABA, que possui alto poder de causar alergias. g

para quEm sE intErEssa pElos assuntos 
quE EnvolvEm a Estética ou Está cursando 
graduaçõEs rElacionadas à árEa, a 
coordEnação do curso dE tEcnologia 
Em Estética E cosmética do unianchiEta, 
juntamEntE com os profEssorEs E alunos, Está 
organizando a 2ª Edição da jotEc. A Jornada de 
Tecnologia em Estética e Cosmética é um evento 
anual que tem como objetivo a congregação 
de estudantes e profissionais das áreas de 
beleza e saúde, que buscam aperfeiçoamento 

e complementação acadêmica e profissional. 
O evento também proporciona aos alunos do 
curso de Tecnologia em Estética e Cosmética 
um momento de discussão e reflexão sobre os 
temas de relevância da profissão, por meio do 
contato com profissionais de renome desta 
área. Neste ano, destaque para as palestrantes 
Kariana Mattiolli da Mais Estética, Mariana 
Estella da EVIC e Cristiane Ferrari, da Jequiti. As 
inscrições para o evento podem ser feitas no site 
www.anchieta.br/unianchieta no link eventos. g

II JOTEC - Jornada de Tecnologia em Estética e Cosmética

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

ela
COMéDiA / DRAMA - 14 ANOS - DURAçãO: 126MiN.

LEgENDADO: 
Sáb., Dom.: 11h00

Julio sumiu
COMéDiA - NACiONAL - 16 ANOS - DURAçãO: 99MiN.

Sex., Seg. à Qui.: 13h50 
Sáb., Dom., Feriado: 13h50

diverGente
AVENTURA / AçãO - 14 ANOS - DURAçãO: 139MiN.

DUBLADO: 
Sex., Seg. à Qui.: 16h00 - 18h45 - 21h30 

Sáb., Dom., Feriado: 16h00 - 18h45 - 21h30

CoPa de elite
COMéDiA - NACiONAL - 14 ANOS - DURAçãO: 99MiN.

Sex., Seg. à Qui.: 14h10 - 21h45 
Sáb., Dom., Feriado: 14h10 - 21h45

CaPitão amériCa 2
o soldado invernal

AVENTURA / AçãO - 12 ANOS - DURAçãO: 135MiN.
DUBLADO:

Sex., Seg. à Qui.: 14h00 - 16h40 - 19h20 
Sáb., Dom., Feriado: 14h00 - 16h40 - 19h20

Sex., Seg. à Qui.: 21h40 
Sáb., Dom., Feriado: 21h40

CaPitão amériCa 2 
o soldado invernal (3d)

AVENTURA / AçãO - 12 ANOS - DURAçãO: 135MiN.
DUBLADO:

Sex., Seg. à Qui.: 15h00 - 17h45 
Sáb., Dom., Feriado: 15h00 - 17h45

LEgENDADO:
Sex., Seg. à Qui.: 20h30 

Sáb., Dom., Feriado: 20h30

rio 2
ANiMAçãO - LiVRE - DURAçãO: 102MiN.

DUBLADO
Sex., Seg. à Qui.: 14h20 - 16h30 - 18h40 - 20h50 

Sáb., Dom., Feriado: 14h20 - 16h30 - 18h40 - 20h50

rio 2 (3d)
ANiMAçãO - LiVRE - DURAçãO: 102MiN.

DUBLADO:
Sex., Seg. à Qui.: 17h00 - 19h10 

Sáb., Dom., Feriado: 17h00 - 19h10

noé
DRAMA - 14 ANOS - DURAçãO: 137MiN.

DUBLADO:
Sex., Seg. à Qui.: 16h15 - 19h00 

Sáb., Dom., Feriado: 16h15 - 19h00

noé (3d)
DRAMA - 14 ANOS - DURAçãO: 137MiN.

DUBLADO:
Sex., Seg. à Qui.: 14h15 Sáb., Dom., Feriado: 14h15

LEgENDADO:
Sex., Seg. à Qui.: 21h20 Sáb., Dom., Feriado: 21h20

inatividade Paranormal 2
COMéDiA - 14 ANOS - DURAçãO: 86MiN.

DUBLADO:
Sex., Seg. à Qui.: 15h40 - 17h40 - 19h40

Sáb., Dom., Feriado: 13h45 - 15h40 - 17h40 - 19h40

programe-se
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EstudantEs conhEcEram a dm9ddb, uma das agências mais prEstigiadas E rEconhEcidas do mundo

instituição dE Ensino E órgão público rEalizam plEnária para discussão da luta pEla igualdadE racial no brasil

formandos do curso dE publicidadE E 
propaganda do unianchiEta EstivEram na última 
sEmana Em visita técnica à agência dm9ddb, 
Em são paulo. O objetivo da excursão foi mostrar 
como funciona a rotina de trabalho de uma grande 
empresa do setor. Os alunos foram até a capital 
paulista mergulhar no universo de uma das agências 
mais respeitadas e admiradas do mundo.

Parte de um dos maiores conglomerados de 
comunicação do mundo, a DM9DDB é um sinônimo de 
sucesso na propaganda brasileira. O reconhecimento 
desse trabalho pode ser comprovado pelo número 
de conquistas em Cannes, já que a empresa faturou 
nada menos que 100 “Leões” e já foi eleita “a 
agência do ano”. Na carteira de clientes da agência, 
figuram empresas como o Banco Itaú, Sadia, VIVO, 
TAM e AMBEV.

Para a aluna Keise Caroline Castor, do sétimo 
semestre, a visita técnica confirmou a escolha da 
profissão. “Foi uma experiência única e que abriu 
ainda mais o horizonte em torno da área. Além 
disso, o trabalho de uma grande agência, como a 

o unianchiEta, Em parcEria com a 
coordEnadoria EspEcial dE políticas públicas 
para a promoção da igualdadE social, órgão 
ligado à casa civil da prEfEitura dE jundiaí, 
rEaliza na próxima tErça-fEira, dia 29, uma 
plEnária dE formação com a participação 
dE movimEntos sociais nEgros nacionais, 
EvEnto quE acontEcErá no auditório do cEntro 
univErsitário, a partir das 19h. A mesa de 
discussão contará com a presença de Douglas 
Belchior, do UNEAFRO Brasil. A entrada é franca.

Com o tema “Atualidades na luta racial – 
genocídio da juventude negra”, o evento deverá 
trazer para o debate o papel da educação na 
atenção à diversidade étnico-racial, reunindo, 

Alunos de Publicidade visitam uma das 
principais agências de propaganda do país 

UniAnchieta e CEPPPIR promovem discussão 
sobre a luta racial

DM9DDB, ampliou pra mim a visão de mercado para 
o publicitário”, destacou.

De acordo com o coordenador do curso, professor 
Antonio Valini, “visitas como essa permitem que o 
aluno conheça as diversas frentes em que é possível 
atuar na área de publicidade. O mercado está 

desta forma, a comunidade negra e outros 
segmentos da sociedade civil. “É de fundamental 
importância a promoção de discussões como 
essa. O Anchieta já colocou na grade curricular 
de seus cursos disciplinas que levam em conta 
a história afro-brasileira e indígena. Esse é um 
resgate importante da memória do nosso país”, 
ponderou o coordenador do curso de Publicidade 
e Propaganda do UniAnchieta, Antonio Valini.

Essa é a primeira das plenárias que 
antecederão uma discussão mais ampla que 
acontecerá na Semana da Consciência Negra, 
no mês de novembro. Porém, outros debates, 
fóruns e palestras acontecerão mensalmente 
antes dessa discussão. “Estamos trazendo 

As alunas do sétimo semestre de Publicidade 
e Propaganda curtiram a visita

crescendo, e, com ele, a necessidade de profissionais 
capacitados e preparados para assumir esses 
postos de trabalho. É de fundamental importância 
que apresentemos a prática para esses futuros 
profissionais, por isso já estamos organizando novas 
visitas”, adiantou. g

para o ambiente universitário a comunidade 
negra e objetivamos envolver os nossos alunos 
e docentes no tratamento adequado da questão 
racial, ainda problemática para a sociedade 
brasileira. Existe ainda muito preconceito e falta 
de informação no nosso país. O que estamos 
promovendo é um avanço significativo quanto 
à participação do negro na sociedade, porém 
precisamos avançar muito em outras frentes”, 
finalizou Valini.

As inscrições para participação na plenária 
podem ser feitas pelo site www.anchieta.br/
unianchieta, no link eventos. O UniAnchieta fica 
na Avenida Dr. Adoniro Ladeira, nº 94, km 55,5 
da Via Anhanguera. g

acontece

cultura
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Alunos do curso de Logística da 
Faculdade Padre Anchieta de 
Várzea Paulista promoveram 
mais uma edição do “Logística 
Solidária”, evento que tem como 
objetivo angariar mantimentos e 
montar cestas básicas para famílias 
carentes do município. Neste ano, 
162 famílias foram contempladas 
com a iniciativa social. Acompanhe 
como foi o trabalho.

Te vi no
Anchieta

Um trabalho social gratificante que levou 
mais esperança a 162 famílias

Trabalho cumprido! As 162 cestas foram 
entregues à famílias carentes de Várzea Paulista

O processo de finalização 
das cestas

Cestas fechadas, prontas para a entrega!

Os universitários participaram 
de todo o processo

Encaixotando os alimentos, que foram 
arrecadados por doações de alunos e familiares

A ação foi um sucesso e ajudou 
dezenas de famílias de Várzea Paulista

Os alimentos foram arrecadados 
pelos estudantes

Os alunos de Logística foram 
os responsáveis pela ação

Os voluntários e alunos, que participaram da ação, 
distribuíram as cestas para famílias de Várzea Paulista


