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ANCHIETA NA MÍDIA

CLIQUE DA SEMANA
DURANTE A ÚLTIMA SEMANA,
PROMOTORAS DO GRUPO
ANCHIETA VISITARAM AS
L O J A S D A P A S S A R E L A ,
EMPRESA DE CALÇADOS E
CONFECÇÕES DE JUNDIAÍ E
REGIÃO, PARA APRESENTAR
AOS FUNCIONÁRIOS OS
BENEFÍCIOS DA PARCERIA
QUE A EMPRESA FIRMOU COM
A INSTITUIÇÃO DE ENSINO. Por
m e i o d e s s e a c o r d o , o s
colaboradores da empresa podem
cursar o ensino superior com
condições especiais. Além de
inscrever os futuros universitários
para o processo seletivo, as
promotoras ainda sanaram
algumas dúvidas e distribuíram
br indes para o corpo de
trabalhadores da empresa.

Coordenador do UniAnchieta
fala sobre IPI com a TVE

Funcionárias ganharam brindes da instituição

PROFESSOR CRISTIANO SILVA FALOU DOS IMPACTOS E BENEFÍCIOS DA MANUTENÇÃO
DO IMPOSTO PARA A ECONOMIA NACIONAL

Docente destaca a importância na redução do imposto

O ECONOMISTA E COORDENADOR DA PÓS-
GRADUAÇÃO DO UNIANCHIETA, DR.
CRISTIANO SILVA, FOI ENTREVISTADO
PELA EQUIPE DE REPORTAGEM DA TVE PARA
COMENTAR A MANUTENÇÃO DO IPI,

I M P O S T O S O B R E P R O D U T O S
INDUSTRIALIZADOS. A entrevista aconteceu
em uma das concessionárias de veículos mais
tradicionais do município, e o IPI dos carros novos
foi um dos destaques da matéria.
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O PROFESSOR DE INFORMÁTICA RAFAEL
HERMAM MAURO, DAS ESCOLAS PADRE
ANCHIETA E DO UNIANCHIETA, RETORNOU
NA ÚLTIMA SEMANA DA ARGENTINA, ONDE
VISITOU A UNIVERSIDADE DE TECNOLOGIA
NACIONAL, A UTN, EM BUENOS AIRES.
Recepcionado pela coordenadora de Intercâmbio e
Relações Internacionais da UTN, Andrea Fabiana
Hidalgo. Nosso docente foi conhecer o trabalho
desenvolvido pela instituição que é uma das
referências em Tecnologia da Informação na
América Latina.
Com cursos de graduação e pós-graduação em TI,
a UTN é parceira de importantes centros de
desenvolvimento de tecnologia nessa área, como a
Oracle, a Cisco e a Sun. “Eles possuem uma
estrutura de ensino e pesquisa muito próxima da
que temos no UniAnchieta. Essa é uma excelente
oportunidade que estamos estabelecendo para que
os nossos alunos possam ter a UTN como opção
para estudar um período do seu curso, trocar
experiências com projetos desenvolvidos pelos
“hermanos” e ainda aproveitar a ideia de obter uma
especialização em um centro com tanta tradição
em TI”, destacou Hermam.
De acordo com o docente, a proposta dessa
parceria foi bem vista pela professora Andrea
Hidalgo, que destacou a importância do trabalho
que desenvolvemos no Brasil. “Além de apreciarem
bastante o nosso modelo de educação, eles
também ficaram encantados com a possibilidade
de encaminhar alunos argentinos para um período
de estudos no UniAnchieta. Esse intercâmbio
poderá gerar excelentes frutos para as duas
instituições”, finalizou Rafael.

PERFIL

Professor visita universidade
argentina e retorna com a
possibilidade de parceria para
o UniAnchieta

ACORDO PODERÁ SER VIABILIZADO NOS PRÓXIMOS MESES; UTN É UMA DAS REFERÊNCIAS EM TI
NA AMÉRICA LATINA

Por que você escolheu esse curso?:

Pra você, qual é a importância da faculdade?:

Qual sua expectativa para o Ciência sem

Fronteiras?:

Por que decidiu tentar o programa Ciência sem

Fronteiras?:

Como você se vê daqui a 10 anos?:

Me decidi pela Engenharia Química pois
procurava um curso que fosse ao encontro de
meus gostos pessoais, já que sempre me
interessei pela química e as transformações que
ela proporciona nas mais diversas vertentes
existentes, e meus anseios profissionais, sendo
a engenharia uma área de ampla aplicação, o
que me atrai bastante.

Acredito que o UniAnchieta, principalmente
com projetos desenvolvidos durante o curso,
com grande incentivo, apoio e esclarecimento
dos professores com relação às questões
acadêmicas, tem grande participação nessa
etapa da minha vida, já que minha formação
profissional vem sendo construída nessa
instituição. Além de proporcionar uma troca de
opiniões, ideias e experiências muito
enriquecedoras, seja com docentes ou meus
colegas de classe.

Estou certo que o impacto será grande, devido
às diferenças culturais e principalmente a
vivência no novo idioma, mas as expectativas
são as melhores possíveis, já que não tenho
dúvidas de que os ganhos pessoais e
acadêmicos serão inúmeros.

Decidi tentar o CsF por ser um desafio, o que
pelo menos a mim, torna-o tentador. Desafios
nos fazem amadurecer e crescer pessoal e
profissionalmente e por que não tentar um que
me proporcionasse a busca por novas
fronteiras? Eu realmente desejo viver cada
oportunidade oferecida durante minha estadia
lá.

Me vejo como uma pessoa feliz por ter
alcançado os principais objetivos pessoais e
profissionais de um jovem, realizado pelas
escolhas que fiz terem me levado até o que serei
daqui 10 anos, ser aquele que inspirará filhos,
sobrinhos, etc. Que desejem um desafio e
crêem que este pode certamente tornar seu
futuro melhor.

MICHAEL JONATHAN
GANDRA DOS SANTOS

Idade:

Curso da faculdade:

Quando criança, queria ser...:

21 anos

Engenharia Química.

Escritor.
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Professores estão finalizando a parceria
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Te vi no
Anchieta

Alunos calouros de todos os cursos
de engenharia do UniAnchieta
estiveram reunidos para uma
palestra que destacou a importância
das patentes para os futuros
inventores. Com muitos exemplos
trazidos pelo palestrante e
discussões acaloradas sobre o tema,
o evento foi um sucesso e aproximou
os novos colegas.

Coordenadora recebe
o palestrante

Atenção total para a atividade

Momento de descontraçãoEvento ajudou na interação entre os calouros

Lotação máximaDiversos cases foram apresentados
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PESQUISA

Perfil psicográfico dos
consumidores é mostrado

em forma de jogo
FORMANDOS DO CURSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO UNIANCHIETA DESENVOLVERAM UMA
FORMA DIVERTIDA DE ENTENDER O MERCADO

ALUNOS DO TERCEIRO SEMESTRE DO CURSO
DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO
U N I A N C H I E T A , E M J U N D I A Í ,
DESENVOLVERAM DURANTE O TRABALHO DE
CONCLUSÃO DE SEMESTRE DA DISCIPLINA DE
DESIGN GRÁFICO UM JOGO QUE MOSTRA O
PERFIL PSICOGRÁFICO DOS CONSUMIDORES
BRASILEIROS. Coordenado pelo professor
Fernando da Costa e Silva, o projeto teve como
inspiração o tradicional jogo de tabuleiro Detetive.
Após pesquisas feitas pelos graduandos, foi possível
produzir o jogo com regras, mocape de caixa,
tabuleiros e cartas que demonstram seu
funcionamento. “O resultado do trabalho foi
sensacional. No mercado em que atuamos, é
imprescindível conhecer o consumidor, suas

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

MOVIECOM MAXI 1 - AVIÕES 2 -DUB -HERÓIS DO FOGO AO
RESGATE (DISNEY)

MOVIECOM MAXI 1 - MALÉVOLA - DUB (DISNEY)

MOVIECOM MAXI 1 - A CULPA É DAS ESTRELAS- DUB (FOX)

MOVIECOM MAXI 2 - PLANETA DOS MACACOS-DUB:O
CONFRONTO (FOX)

MOVIECOM MAXI 2 - O LOBO ATRÁS DA PORTA (IMAGEM
FILMES)

MOVIECOM MAXI 3 - TRANSFORMERS-DUB- A ERA DA
EXTINÇÃO (PARAMOUNT PICTURES)

MOVIECOM MAXI 4 - TRANSFORMERS(3D)DUB-A ERA DA
EXTINÇÃO (PARAMOUNT PICTURES)

MOVIECOM MAXI 5 - AVIÕES 2 (3D)-DUB -HERÓIS DO FOGO
AO RESGATE (DISNEY)

MOVIECOM MAXI 5 - PLANETA DOS MACACOS(3D) DUB:O
CONFRONTO (FOX)

MOVIECOM MAXI 6 - JUNTOS E MISTURADOS - DUB
(WARNER)

MOVIECOM MAXI 7 - COMO TREINAR SEU DRAGÃO 2-DUB
(FOX)

MOVIECOM MAXI 7 - TRANSFORMERS-DUB- A ERA DA
EXTINÇÃO (PARAMOUNT PICTURES)

Animação - Dublado - Livre - Duração: 83min. Qui., Sex., Seg.,
Ter., Qua.: 17h30. Sáb., Dom., Feriado: 17h30

Aventura / Ação - Dublado - 10 Anos - Duração: 97min. Qui.,
Sex., Seg., Ter., Qua.: 19h20. Sáb., Dom., Feriado: 19h20

Drama - Dublado - 12 Anos - Duração: 126min. Qui., Sex., Seg.,
Ter., Qua.: 14h50 - 21h30. Sáb., Dom., Feriado: 14h50 - 21h30

Ação - Dublado - 14 Anos - Duração: 130min. Qui., Sex., Seg.,
Ter., Qua.: 14h00 - 16h35 - 19h10 - 21h45. Sáb., Dom., Feriado:
14h00 - 16h35 - 19h10 - 21h45

Ação - Dublado - 12 Anos - Duração: 165min. Qui., Sex., Seg.,
Ter., Qua.: 13h30 - 16h40 - 19h50. Sáb., Dom., Feriado: 13h30 -
16h40 - 19h50

Ação - Dublado - 12 Anos - Duração: 165min. Qui., Sex., Seg.,
Ter., Qua.: 14h10 - 17h20 - 20h30. Sáb., Dom., Feriado: 14h10 -
17h20 - 20h30

Animação - Dublado - Livre - Duração: 83min. Qui., Sex., Seg.,
Ter., Qua.: 13h50. Sáb., Dom., Feriado: 13h50

Ação - Dublado - 14 Anos - Duração: 130min. Qui., Sex., Seg.,
Ter., Qua.: 15h40 - 18h15 - 20h50. Sáb., Dom., Feriado: 15h40 -
18h15 - 20h50

Comédia - Dublado - 10 Anos - Duração: 117min. Qui., Sex.,
Seg., Ter., Qua.: 14h20 - 16h50 - 19h15 - 21h40. Sáb., Dom.,
Feriado: 14h20 - 16h50 - 19h15 - 21h40

Aventura - Dublado - Livre - Duração: 102min. Qui., Sex., Seg.,
Ter., Qua.: 14h30 - 16h45 - 19h00. Sáb., Dom., Feriado: 14h30 -
16h45 - 19h00

Ação - Dublado - 12 Anos - Duração: 165min. Qui., Sex., Seg.,
Ter., Qua.: 21h10. Sáb., Dom., Feriado: 21h10

Drama - Nacional - 16 Anos - Duração: 100min. Sáb., Dom.:
11h00

NOVOS CURSOS
DE EXTENSÃO

WWW.ANCHIETA.BR MATRÍCULAS ABERTAS

particularidades, e trabalhar para que o produto que
estaremos desenvolvendo se encaixe no perfil do
cliente, por isso a importância de estudá-lo. O jogo
nos proporciona essa sensação, de conhecê-lo por
inteiro”, destacou o coordenador do curso, Antônio
Valini.
O que impressionou os professores não foi só a
agilidade do jogo, mas também a estética e o
material em que foi produzido. “Se nos lembrarmos
de que esses alunos estão apenas no terceiro
semestre, esse trabalho é um grande ganho para a
turma. Durante os próximos semestres, com o
conteúdo que irão aprender no curso, será possível
melhorar o projeto e agregar novas funcionalidades
e aplicações ao Detetive”, finalizou Valini.

Jogo foi desenvolvido após pesquisas

Criatividade foi o destaque do projeto
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EMPREGOS E ESTÁGIOS

ACONTECE

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!

Funcionários da FINI já podem estudar em uma
das melhores instituições de ensino do país

Funcionários da FINI já podem estudar em uma
das melhores instituições de ensino do país

CONVÊNIO COM A EMPRESA DE DOCES E GULOSEIMAS CONTEMPLA DA EDUCAÇÃO BÁSICA À PÓS-GRADUAÇÃO

O GRUPO ANCHIETA E A FINI GULOSEIMAS,
EMPRESA INSTALADA EM JUNDIAÍ,
FIRMARAM CONVÊNIO PARA A OFERTA DE
CURSOS QUE ABRANGEM DA EDUCAÇÃO
BÁSICA AO ENSINO SUPERIOR AOS
FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, BENEFÍCIO
ESTENDIDO AOS CÔNJUGES E FILHOS. Por
meio do acordo, os colaboradores se beneficiarão
de descontos exclusivos, vantagens que podem
ser aproveitadas imediatamente.
Além de oferecer um importante auxílio para os

funcionários, a Fini poderá contar com
colaboradores mais qualificados e motivados
graças a essa parceria. “Por meio do convênio,
que não tem nenhum custo para a empresa, os
trabalhadores poderão fazer o tão sonhado curso
de graduação, melhorar o currículo com um curso
de extensão ou pós-graduação, ou ainda
matricular os filhos em uma das escolas mais
antigas de Jundiaí e região”, destacou a Gerente
de Captação do Grupo Anchieta, Janaína Barros.

“

CÓD VAGA CÓD VAGA CÓD VAGA

6135 Supervisor Financeiro 6151 Técnico de desenvolvimento 6168 Estagiário - Nível Técnico em TI

6136 Assistente Administrativo de Vendas 6152 Auxiliar de Escritório 6169 Estagiário - Engenharia Química

6137 Estagiário - Qualidade 6153
Estagiário - Pedagogia para Educação
Infantil

6170 Recreador

6138

Profissional com disponibilidade para
cursos e treinamentos oferecidos pela
empresa, vontade de crescer
profissionalmente e abertura para o
trabalho com inclusão

6179

Profissional para atuar no setor de Gente e
Gestão auxiliando na triagem dos
para atendimentos, recrutamento e seleção,
departamento pessoal e benefícios.
Desejável experiência com atividades de
recursos humanos.

6173
Técnico em Aplicação Panificação - PD -
Indústria Alimentícia

6139 Supervisor de Produção 6155 Estagiário - Financeiro 6172 Estagiário - Administração

6140 Supervisor de Vendas 6156 Inspetor de Qualidade Assegurada 6171 Estagiário - TI

6143 Estagiário - Administração - planejamento 6157 Estagiário - Psicologia 6174 Técnico de Suporte

6144 Estagiário 6158 Auxiliar de Vendas 6176 Vendedor Externo

6145 Tecnologia da Informação 6159 Analista Programador 6177 Estagiário - Informações de Mercado

6146 Estagiário 6160 Analista Financeiro Jr 6178 Trainee Globo 2014

6147 Estagiário - Projetos Elétricos 6161 Analista de Logística Jr 6154 Analista Sistema Sênior

6148 Estagiário - Administração 6162 Estagiário - Técnico em Química 6180 Estagiário - Engenharia Mecânica

6149 Auxiliar de Compras 6165 Estagiário - Nível Superior 6183 Monitor de Alunos

6150
Estagiário - Contabilidade, Fiscal ou
Financeiro

6166 Estagiário - Técnico em Química

Por meio do convênio, que não
tem nenhum custo para a
empresa, os trabalhadores

poderão fazer o tão sonhado curso de
graduação, melhorar o currículo com
um curso de extensão ou pós-
graduação, ou ainda matricular os
filhos em uma das escolas mais antigas
de Jundiaí e região”
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EDUCAÇÃO

Alunos de Fisioterapia
participam do SIPAT no

Hopi Hari

OPINIAO
A influência da

tecnologia
nas   férias

escolares

JULIANO SILVA MARÇAL é bacharel em
Ciência da Computação e pós graduado em
MBA em Pequenas e Médias Empresas,
docente universitário da área de tecnologia
desde 2007, trabalha com desenvolvimento de
software mobile e desktop desde 2004.

Tenho notado que estamos cada vez mais
dependentes, aficionados e escravos dos
i n ú m e r o s d i s p o s i t i v o s e l e t r ô n i c o s
(computadores, notebooks, smartphones,
tablets...) e também da internet.
Os adultos, por terem mais discernimento,
obrigações e responsabilidades, conseguem
se desvencilhar com mais facilidade dos
dispositivos tecnológicos que estão ao seu
redor. No entanto, crianças e adolescentes,
por ainda serem facilmente influenciadas, não
co n s e g u e m “s o b re v i ve r ” s e m s e u s
dispositivos e internet.
Recentemente, a dependência tecnológica
tem influenciado também nas tão esperadas
férias escolares. É neste período que as
famílias se reúnem para viajar para algum
lugar mais calmo, como, por exemplo, a casa
de parentes no interior, campings, regiões
litorâneas, etc. O grande problema é que que
normalmente lugares mais calmos e distantes
não oferecem acesso a internet, e por este
motivo, os adolescentes estão deixando de
viajar e os adultos em alguns casos também
estão optando por roteiros que incluem
acesso a internet.
O que é mais preocupante, é que os adultos e
principalmente os adolescentes, estão
desperdiçando boa parte do tempo da viagem
conectados e deixando de aproveitar o que
realmente é importante. Muitos ficam
conectados até de madrugada, o que resulta
em indisposição no dia seguinte. As
consequências são diversas: dormem até
tarde, fazem refeições em horários errados,
não saem para conhecer a cultura local,
deixam de fazer novas amizades, não
participam das atividades oferecidas, etc.
Reflitam! Aproveitem as férias e até a próxima.

DESDE ALGUM TEMPO,
VENHO ACOMPANHANDO E
OBSERVANDO A INFLUÊNCIA
DA TECNOLOGIA NA VIDA
DAS PESSOAS. ALUNOS DO OITAVO SEMESTRE DO CURSO DE

F I S I O T E R A P I A D O U N I A N C H I E T A
PARTICIPARAM PELA PRIMEIRA VEZ DA
SEMANA INTERNA DE PREVENÇÃO DE
ACIDENTES DO TRABALHO, SIPAT, DO
PARQUE HOPI HARI, EM VINHEDO.
Acompanhados pela professora Adriana Nastaro
Cinelli, os formandos contribuíram com o evento
realizando uma palestra interativa sobre ginástica
laboral.
Durante a atividade, que mobilizou boa parte dos
colaboradores do Hopi Hari, os universitários
explicaram a importância desses exercícios,
principalmente para os funcionários que ficam
durante muito tempo em uma mesma posição. “É
de extrema eficácia esse trabalho. Além de
preventiva, a ginástica laboral contribui para que os
trabalhadores tenham uma melhor qualidade de
vida e evitem lesões”, destacou o coordenador do
curso, professor Danilo Crege.
A atividade também foi de grande valia para os
alunos, que participaram de uma ação externa
dessa natureza pela primeira vez. “Para esses
futuros profissionais, que já estão prestes a entrar
no mercado de trabalho, essas experiências têm
muito valor. Acostumados a realizar esse tipo de
serviço nas dependências do Anchieta, o contato

com uma realidade diferente, em uma grande
corporação, vem ao encontro da necessidade
desses alunos, que precisam neste momento
assimilar todo tipo de conteúdo e vivência na área
em que irão atuar”, finalizou Crege.

FORMANDOS FIZERAM ATIVIDADE LABORAL COM FUNCIONÁRIOS DO PARQUE

Evento foi de grande importância para os formandos
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