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empreGoS & eStáGIoS | Confira as vagas dessa semana - páGIna 04

Banco do Brasil 
fala no anchieta 
sobre fIeS
As palestras pretendem esclarecer as dúvidas dos alunos 

relacionadas ao programa de Financiamento Estudantil. O 

evento acontece nos campus de Jundiaí, Cajamar e Várzea 

Paulista, com vagas limitadas   |   páGIna 05

Representantes da instituição estiveram presentes 
no evento, que reuniu grandes nomes da música 
brasileira em Jundiaí. Os jovens presentes puderam 
conhecer um pouco mais o trabalho do Anchieta 
aqui na região   |   páGIna 08

Em mercados tão 
competitivos, empresas 
precisam se firmar como 
marca e conquistar a 
empatia do consumidor   
|   páGIna 06

Alunos que se formaram no ensino médio 
em 2013 já estão cursando faculdades 
renomadas como USP, PUC, USF e ESAMC. A 
dedicação dos estudantes em sala de aula foi 
fundamental para que conquistassem essas 
vagas   |   páGIna 03

Grupo anchieta 
presente no 
Bali folia

estudantes do 
ensino médio 
são destaque 
nos vestibulares

o que 
importa 
na gestão 
de marca
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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 COORDENADORA DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS EXPLICOU COMO OS ALUNOS 
AUXILIARÃO A POPULAÇÃO

O MERCADO, O fUTURO E AS NOvIDADES DA PROfISSÃO PAUTARAM A ENTREvISTA

anchieta na mídia

anchieta na mídia

Coordenador de 
Enfermagem fala com a TVE

Declaração de IR é 
destaque na TV TEM

O PROfESSOR E COORDENADOR 
DO CURSO DE ENfERMAgEM DO 
UNIANChIETA, CRISTIANO PINTO, fOI 
ENTREvISTADO PELA TvE NA úLTIMA 
SEMANA. O docente comentou um 
pouco sobre a profissão, as novidades 
e o mercado para essa importante 
atividade da área da saúde. Alguns 
alunos da instituição também 
participaram da gravação e deram 
depoimentos sobre o que esperam do 
futuro na carreira de enfermagem. g

A Tv TEM, EMISSORA AfILIADA DA 

REDE gLOBO, EM UM LINk AO vIvO 

NO NOTICIÁRIO “BOM DIA CIDADE”, 

ENTREvISTOU A COORDENADORA DO 

CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DO 

UNIANChIETA, MÁRCIA SILvEIRA. Na 

oportunidade, a docente comentou 

o trabalho dos alunos do curso, que 

auxiliarão os moradores da região 

na elaboração da declaração de 

imposto de renda. g

O professor Cristiano Pinto falou sobre o curso e 
a carreira no mercado de Enfermagem

A coordenadora do curso de Ciências Contábeis, 
Márcia Silveira, comentou sobre o apoio à população 
na Declaração do Imposto de Renda
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A qUALIDADE DO ENSINO PODE SER MEDIDA 
PELOS RESULTADOS NOS vESTIBULARES. Essa é 
uma premissa antiga, mas que ainda se aplica 
na avaliação da educação formal oferecida 
aos jovens. Contando com um corpo docente 
qualificado, material didático diferenciado e 
uma estrutura moderna e alinhada aos mais 
exigentes padrões pedagógicos, estudantes das 
Escolas Padre Anchieta de Jundiaí conseguiram  
aprovações nos mais concorridos e diversos 
exames de vestibulares do país.

Graças ao trabalho sério e competente, os 
jovens chegaram até as universidades mais 
requisitadas do Brasil. “Tivemos aprovações na 
USP, PUC, ESAMC, USF, todas em cursos com uma 
alta relação de candidatos por vaga. A dedicação 
desses alunos em sala de aula foi fundamental 
para que obtivessem esse resultado. Além das 

Alunos do Anchieta ganham 
destaque nos vestibulares

fORMADOS NO ENSINO MéDIO EM 2013, ALgUNS jOvENS jÁ ESTÃO CURSANDO USP, 
PUC, USf E ESAMC

aulas regulares, no período da manhã, os alunos 
do Anchieta contam com os “Plantões de Dúvidas”, 
realizados no período da tarde, uma oportunidade 
de assimilar o conteúdo das matérias com mais 
qualidade e exatidão”, destacou a diretora do 
Ensino Médio e Técnico, Amália Zamarrenho.

Os resultados foram bem diversificados, 
com aprovações em cursos de Engenharia, 
Saúde, Administração e Negócios, Moda e 
Educação. De acordo com Amália, os alunos 
aprovados já sonhavam com a profissão no 
início do ensino médio. “É uma satisfação 
ver que esses jovens começaram a trilhar um 
caminho de sucesso. Muitos já falavam no 
início do ensino médio que gostariam de fazer 
Engenharia, Administração, Medicina. Vê-los 
na universidade nos emociona muito e credita 
a sensação do dever cumprido”, finalizou. g

VeStiBULaR

MARÇO
PAlestRA “IMPOstO de RendA PessOA FísIcA 

IRPF” (cIêncIAs cOntábeIs)
31/03, às 19h30

Anfiteatro

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

Os “Plantões de Dúvidas” ajudam 
os alunos a assimilar o conteúdo

Em 2013, os alunos se dedicaram aos estudos 
para conseguir o sucesso no vestibular
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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 Educação Infantil 0-2 anos
5857 Programador Junior
5788 Assistente de Comércio Exterior 
5811 Recepcionista   
5828 Auxiliar de Expedição  
5840 Estagiário de Farmácia Não   
 Remunerado 
5874 Auxiliar de Laboratório  
5780 Marketing OE 115249  
5917 Engenheiro de Alimentos  
5797 Estágio de Psicologia  
5774 Apoio ao Instrutor de Informática 
5848 Desenhista Mecânico Junior  
5817 Estagiário   
5891 Estágio em Química  
5911 Analista de Departamento Pessoal 
5897 Professor de Espanhol  
5854 Estagiário   
5903 Estoquista   
5860 Colorista   
5837 Assistente Técnico  
5791 Estágio Administrativo em 
 Comércio Exterior  
5923 Estagiário Auxiliar Financeiro  
5831 Engenharia Mecânica / 
 Mecatrônica OE 115243 
5800 Venda Interna   
5871 Engenheiro Metalúrgico  
5914 Assistente de Faturamento
5920 Auxiliar Administrativo 
5820 Estagiário em Pesquisa e Desenv.
5794 Estagiário em Natação e/ou  
 Musculação   
5851 Consultora Comercial Junior 
5863 Professor(a) de Inglês  
5900 Assistente de Logística  
5808 Estágio em Planejamento  
5809 Estagiário em Vendas na 
 Área de Panificação  
5786 Design Gráfico   
5886 Venda Interna   
5926 Estagiário em Análise de 
 Sistemas e Correlatos OE 17126 
5932 Assistente de RH  
5826 Assistente de Compras Junior  
5832 A verificar com a empresa  

5878 Analista Contábil/Fiscal
5846 Venda de Loja   
5895 Assistente de PCP  
5823 Assistente de Controladoria  
5872 Manutenção de Empilhadeira  
5795 Analista de Qualidade  
5866 Analista Contábil  
5915 Estagiário em Administração  
5852 Professor de Inglês  
5909 Gestão da Qualidade  
5858 Estagiário de Direito  
5906 Conferente de Mercadorias  
5835 Auxiliar de Mecânico  
5789 Estagiário em Administração  
5875 Assistente de Importação 
5829 Venda Interna Telemarketing 
5869 Técnico de Automação
5918 Auxiliar Administrativo
5843 Estilista   
5912 Técnico em Química  
5898 Estagiário Admin./ Financeiro 
5855 Observador Comportamental
5849 Estagiáro em Engenharia da 
 Produção/Mecânica.  
5806 Estagiário(a) de Marketing  
5930 Líder de Produção  
5861 Portaria   
5838 Faturista   
5924 Estágio Jornalismo/Letras - 
 Produção de Textos - 3 horas 
 por dia - Trabalho de Casa 
5830 Segurança Alimentar  
5870 Projetista Elétrico  
5893 Supervisor de Montagem 
 de Máquinas   
5821 Estagiário de Marketing  
5844 Estagiário Depto. Administrativo 
5864 Laminador de Fibra de Vidro 
5801 Instrutor de Academia de 
 Musculação e Condic. Físico 
5850 Consultor(a) de Recrutamento 
 e Seleção   
5901 Assistente Administrativo  
5787 Programador ASP.NET ou PHP  
5810 Programador de PCP  
5781 Química/Materiais - OE 115245 

5887 Estagiário em TI  
5921 Técnico de Informática  
5873 Auxiliar de Classe  
5827 Conferente   
5927 Auxiliar de Moda  
5847 Fresador Convencional  
5841 Estágio Jurídico  
5910 Analista Contábil  
5904 Estagiário(a) Pedagogia  
5882 Ajudante de Produção  
5905 “Fresador; 1/2 Oficial Fresador” 
5813 Auxiliar Administrativo  
5876 Assistente Jurídico  
5888 Estagiário Técnico 
 Mecânica ou Mecatrônica 
5922 Estagiário   
5928 Estagiário   
5776 Estagiário/Assistente Jurídico  
5919 Recepcionista   
5819 Auxiliar de Laboratório  
5868 Vendedor de Autos  
5805 Analista de Folha  
5899 Suporte Técnico - OE 113234  
5833 Química/Materiais - OE 115245 
5931 Programador C Sharp  
5785 Estagiário de Educação Física 
5908 Operador Telemarketing
5885 Conferente Logística  
5839 Técnico de Segurança do Trabalho 
5816 Estagiário de Eng. de Produção
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 
5916 Auxiliar de Laboratório  
5865 Estagiário de Nível Superior em TI
5802 Estagiário de Projetos
5853 Auxiliar Administrativo
5902 Auxiliar Administrativo  
5929 Estagiário de Enfermagem  
5836 Mecânico

NEMP PROMOvE OfICINA PARA fUTUROS ESTAgIÁRIOS
Ainda são muitas as dúvidas dos alunos referentes a questão do estágio, exemplo disso é a quantidade de contratos que são devolvidos 

diariamente à instituição por terem sido preenchidos de forma equivocada. Pensando nisso, o Núcleo de Empregabilidade e Relações 
Empresariais, o NEMP, realizará no dia 12 de abril às 10h uma oficina exclusivamente voltada à lei de estágio, como já faz em todo início de 
semestre.  Todos os graduandos do UniAnchieta podem participar. O objetivo é explicar como funciona esse processo, esclarecer as dúvidas 
dos alunos e orientá-los quanto ao preenchimento dos termos exigidos para a realização de estágio.
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Anchieta e Banco do Brasil falam 
sobre Planejamento Financeiro 

Dia Internacional de Luta pela 
Eliminação da Discriminação 

Racial em Jundiaí

COM O INTUITO DE AjUDAR OS gRADUANDOS 
DO gRUPO ANChIETA A ENTENDEREM MELhOR O 
PROgRAMA DE fINANCIAMENTO ESTUDANTIL, O 
fIES, A INSTITUIÇÃO RECEBERÁ REPRESENTANTES 
DO BANCO DO BRASIL PARA MINISTRAREM A 
PALESTRA “O fIES COMO INSTRUMENTO DE 
PLANEjAMENTO fINANCEIRO”. As discussões 
acontecerão nos campus de Jundiaí, Várzea 
Paulista e Cajamar nos próximos dias 02, 08 
16 e 23 de abril e as vagas são limitadas.

De acordo com a gerente de captação do 
Grupo Anchieta, Janaína Barros, “o evento tem 
como objetivo auxiliar os alunos da instituição 
a entenderem melhor o FIES e realizarem sua 
adesão. Por meio deste, os jovens podem se 
planejar para que as mensalidades não virem 
um empecilho para que o aluno continue 
estudando. Com esse modelo de financiamento, 
o aluno paga apenas R$ 50,00 a cada três 
meses”, destacou.

Embora seja uma das opções de pagamento 
mais requisitadas na hora das matrículas, 
muitos alunos, por falta dessas informações, 

PALESTRA DEvERÁ AjUDAR OS ALUNOS DA INSTITUIÇÃO A DESMISTIfICAR O fIES

acreditam que existe muita burocracia para 
ser contemplado com o FIES. “Isso ainda é 
um tabu muito grande. Qualquer pessoa pode 
ter acesso ao programa. Além disso, não é só 
pra quem está entrando na faculdade que o 
financiamento é válido, o aluno pode aderir ao 
FIES em qualquer semestre, sendo necessário, 
em alguns casos, o aluno ter prestado o ENEM”, 
lembrou Janaína.

Com a facilidade no pagamento das 
mensalidades, a palestra deverá dar algumas 
dicas de investimento para os alunos que 
pouparem o valor da mensalidade durante 
o curso. A primeira palestra, no dia 02/04, 
acontece no Anfiteatro do Campus. No dia 
08/04 será a vez do campus do Centro receber 
a discussão. Em Várzea Paulista a palestra 
acontece no dia 16/04. Para encerrar, a 
Faculdade Anchieta de Cajamar recebe os 
representantes do Banco do Brasil no dia 
23/04. As inscrições serão feitas pelo site 
www.anchieta.br/eventos. g

ecOnOmia

cidadania

Um minuto 
na Internet
A CAdA 60 seGundOs umA 

quAntidAde GiGAnte de inFOrmAçãO 
é COlOCAdA nA internet, mAs bOA 
pArte de seus usuÁriOs nem tem 
ideiA dO que issO siGniFiCA.

Comecemos pelas redes sociais. 
Somente no Facebook temos 1,8 milhões 
de likes gerados por 2,46 milhões posts 
efetuados em um minuto. No Twitter são 
278 mil tweets por minuto, somados a 
216 mil novas fotos compartilhadas no 
Instagram, mais 104 mil no snapchat e 
outras 20 mil no tumblr. Junte a isso o 
upload de 72 horas de vídeo no YouTube.

No mesmo minuto são enviados 204 
milhões de emails, realizadas 2 milhões 
de consultas só no Google e postados 
milhares de artigos em blogs de todo tipo. 
E ainda não consideramos a informação 
gerada pelos milhões de SMS trocados 
pelos telefones celulares; nem as 
matérias de jornais e revistas; relatórios 
técnicos de empresas especializadas; e 
artigos publicados em revistas técnicas e 
científicas online.

Números que impressionam, mas 
e daí? O volume diário de informação 
produzida é tão grande que ultrapassa 
muito as capacidades de processamento 
dos computadores comuns. Mesmo os 
maiores supercomputadores que existem 
sofrem para processar essa massa 
monstruosa de dados.

Como a produção de informação não 
para de crescer, nos dirigimos para o Big 
Data, nome dado pelos especialistas para 
essa explosão de dados, que exigirá bem 
mais do que computadores rápidos, mas 
novas técnicas para capturar, armazenar, 
recuperar e compartilhar informação.

Serão necessários profissionais para 
uma nova geração de produtos e serviços 
envolvendo programação, bancos 
de dados, redes de computadores e 
técnicas de data mining e inteligência 
artificial. Esse é o novo desafio da área 
de Tecnologia de Informação!

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

O UNIANChIETA PARTICIPOU DO EvENTO EM 
COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DE 
LUTA PELA ELIMINAÇÃO DA DISCRIMINAÇÃO 
RACIAL EM jUNDIAí, qUE ACONTECEU NO 
úLTIMO DIA 21/03 E qUE fOI COORDENADO 
PELA COORDENADORIA DE POLíTICAS PúBLICAS 
DE PROMOÇÃO DA IgUALDADE RACIAL DO 
MUNICíPIO. Representantes da universidade 

participaram do evento, que promoveu muita 
música, capoeira e mostra de produções 
cinematográficas sobre o tema. De acordo 
com o professor do UniAnchieta, Marcelo 
Pilon, “o evento foi riquíssimo, com muita 
cultura e cheio de axé. Uma noite incrível, 
com discussões importantes e com muita 
gente bonita”, destacou. g

EM COMEMORAÇÃO à DATA, O UNIANChIETA PARTICIPOU DE UM EvENTO COM MUITA 
MúSICA E CONTEúDO SOBRE O TEMA
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O Marketing por trás de 
uma boa gestão de marca

EM UM MERCADO TÃO COMPETITIvO, gANhA A EMPRESA qUE jÁ fAz PARTE DO IMAgINÁRIO DO CLIENTE

é Só ENTRAR EM UM SUPERMERCADO, PASSEAR 
PELO ShOPPINg OU ASSISTIR AOS COMERCIAIS NA 
TELEvISÃO. São diversas marcas, cada uma com 
os seus diferenciais, disputando um espaço 
no mercado e no coração do consumidor. A 
partir do momento que uma empresa existe e 
distribui os seus produtos ou serviços, ela já 
gera uma imagem na mente dos seus clientes. 
Cabe ao profissional de marketing 
ajudar essa empresa a gerar uma 
imagem sempre positiva. 

“O profissional de marketing 
deve traçar e executar estratégias 
para alcançar os objetivos que 
a empresa deseja atingir, como 
lealdade à marca, boa imagem do 
produto e lucratividade”, comenta 
o professor e coordenador 
do curso de Publicidade e 
Propaganda do UniAnchieta, 
Antonio Carlos Valini. Todos 
esses objetivos de uma empresa 
podem ser alcançados com 
uma boa gestão de marca. Uma 
marca bem cuidada tende a ser 
mais reconhecida pelo público, 
conquistando assim o seu lugar no 
mercado e cativando clientes que 
se tornam verdadeiros amantes e 
defensores da empresa. “Pensar 
em uma marca, trabalhar por ela 

OPORtUnidade

e gerenciar o seu amadurecimento é pensar 
no futuro da empresa. Vivemos em um mundo 
vulnerável a mudanças, porém as marcas 
fortes permanecerão vivas e serão lembradas 
sempre, desde que gerenciadas corretamente”, 
completa Valini.

É importante que a empresa tenha uma 
estratégia de posicionamento do mercado 

e deixe claro como ela quer ser vista pelos 
seus consumidores. Encontrando este 
caminho, o desejo de toda marca é atuar de 
maneira criativa e eficaz no mercado em que 
ela faz parte. Quanto maior a força de uma 
marca e sua presença, menos recursos serão 
necessários para mantê-la reconhecida em 
sua área. g

NA vIDA REAL 
O consumidor chega ao supermercado 

com uma lista de compras e nas prateleiras, 
uma infinidade de marcas diferentes. O que 
faz ele escolher determinado produto? As 
empresas, juntamente com os profissionais 

de marketing, se empenham para conquistar 
algumas características importantes para 
a marca, como integridade, que vem com 
propagandas honestas e diálogo transparente, 
e identidade, que é o que faz o cliente 
identificar a marca com rapidez, associando 

a outras características como estilo, custo-
benefício, qualidade e tantas outras. Nas 
palavras do professor Valini, “a marca de 
uma empresa é como a reputação de uma 
pessoa. Ganha-se reputação tentando fazer 
bem as coisas difíceis.” g
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PERfIL
prisCilA 
CArlA 
GussOn 
FernAndes
 
idade
39 anos

Profissão: 
Analista de 
Controladoria

Há quanto tempo trabalha no anchieta?

9 meses

Quais são suas atividades aqui dentro?

Trabalho no setor financeiro, elaborando 

relatórios gerenciais diferenciados e 

detalhados a partir de informações 

contábeis, fornecendo uma visão clara 

e objetiva do desempenho da empresa

Nesses anos de Anchieta, o que ficou 

mais marcado na sua vida?

sempre gostei da Faculdade Anchieta, 

sou ex-aluna e me senti feliz com o 

convite para voltar como colaboradora. 

Hoje, tenho muito orgulho de fazer 

parte da “Família Anchieta”

Você se lembra de algum momento 

inusitado ou engraçado que vivenciou 

no anchieta?

Aqui no Anchieta o ambiente é muito 

alegre, trabalho no prédio onde fica 

o ensino médio e a gente acaba se 

divertindo vendo a energia dos alunos, 

são ligados no 220v!

acOntece

EvENTO é ABERTO AO PúBLICO E AS vAgAS SÃO LIMITADAS; INSCRIÇõES PODEM SER 
fEITAS NO SITE DO ANChIETA

A fACULDADE PADRE ANChIETA DE vÁRzEA 
PAULISTA, EM PARCERIA COM A PREfEITURA 
MUNICIPAL E POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE gESTÃO PúBLICA, PROMOvE NO PRóXIMO 
DIA 10 DE ABRIL, qUINTA-fEIRA àS 19h30, A 
PALESTRA “PROfISSIONAL DO fUTURO”, qUE 
SERÁ MINISTRADA PELO PROfESSOR NELSON 
fIgUEIREDO fILhO. O evento é aberto ao público 
em geral e as inscrições já estão disponíveis.

Com a proposta de auxiliar os futuros 
universitários e também as pessoas que 
estão em dúvida quanto à carreira que 
pretendem seguir, o evento objetiva oferecer 
importantes informações e esclarecimentos 
aos participantes. “Muitas pessoas ganham 
destaque no seu trabalho, porém deixam os 
estudos um pouco de lado. Quem tem apenas 
o ensino médio precisa ter um curso superior; 
quem já fez faculdade precisa se especializar, 
fazer uma pós. Não dá para ficar parado em um 
mercado tão competitivo e exigente”, destacou 
a gerente de captação do Grupo Anchieta, 
Janaína Barros.

Profissional do Futuro 
é tema de palestra em 

Várzea Paulista

Essa preocupação é também uma premissa 
da Prefeitura de Várzea Paulista. Como a 
Faculdade Padre Anchieta é a única instituição 
de ensino superior do município, o projeto desse 
evento foi muito bem recebido. “Escutamos o 
poder público e buscamos contribuir ativamente, 
atentos a essa legítima preocupação. A cidade 
tem crescido rapidamente e, com isso, é 
necessário destacar para os nossos moradores 
a importância da qualificação e da atualização 
no mercado de trabalho, de se ter em mente 
um plano de carreira profissional, que o ensino 
formal ajudará a concretizar para o futuro”, 
lembrou Janaína.

Os presentes no evento receberão um 
certificado de participação. A palestra será 
realizada no auditório do campus da Faculdade 
Padre Anchieta de Várzea Paulista, na Rua José 
Rebello Portella, nº 2.364, na Vila Popular. As 
inscrições podem ser feitas pelo site www.
anchieta.br/varzeapaulista/faculdade.

MAIS INfORMAÇõES: 0800 772 8445. g 

Palestra aberta ao público em geral pretende 
esclarecer dúvidas relacionadas à carreira
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O Grupo Anchieta participou no 
último final de semana da Bali 
Folia, uma festa que trouxe grandes 
nomes da música brasileira para 
Jundiaí. Milhares de jovens que 
passaram pelo evento conversaram 
com os nossos representantes 
e conheceram um pouco mais o 
trabalho da instituição na nossa 
região. Acompanhe os cliques e veja 
quem passou por lá! Mais fotos em 
www.anchieta.br/unianchieta no 
link Eventos.

Te vi no
Anchieta

Os promotores do Anchieta, 
responsáveis pela divulgação 
da instituição durante o evento

O foco principal 
foi a divulgação 
do vestibular

Os representantes do 
Anchieta entregaram folhetos 
explicativos sobre os cursos 
oferecidos

Os jovens curtiram a ação, 
que esclareceu as dúvidas 
referentes ao vestibular

Pausa para 
a foto!

O vestibular do Anchieta foi o destaque 
na ação durante o Bali Folia

O FIES também foi apresentado para 
os jovens que estavam no evento

Durante o evento, quem passava 
pelos nossos representantes também 
era clicado para o Anchieta

As mulheres marcaram 
presença no Bali Folia

Futuros 
estudantes do 
UniAnchieta?


