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Estudantes do quinto e do sexto períodos do curso de Direito do UniAnchieta participaram de mais uma
edição do programa Altas Horas, da Rede Globo. Os estudantes viajaram até São Paulo, acompanhados de
Lara Vanessa Millon, docente da disciplina de Processo Penal, e tiveram a oportunidade de acompanhar as
gravações e curtir um dia de muito bate-papo e descontração.

Turma de Direito no
Programa Altas Horas

Gabinete de Leitura sedia bate-papo
sobre literatura latina e apresentação

de livro sobre o poeta Ovídio

NO ÚLTIMO DIA 14 DE OUTUBRO, OS
FORMANDOS DO CURSO DE LETRAS DO
UNIANCHIETA ANELISE AMADOR SILVA
E FÁBIO PETROLI CIOLFI PRESTARAM
UMA HOMENAGEM AOS PROFESSORES,
A C O M P A N H A D A D E U M T E X T O
E L A B O R A D O P O R E L E S , Q U E
REPRODUZIMOS NA ÍNTEGRA. De acordo
com os estudantes, a mensagem se dirige a
todos aqueles que fazem de ensinar sua
profissão.

Queridos professores,

Amanhã, de acordo com o calendário oficial,
é o dia dos professores.
Não, não é!
O dia dos professores será amanhã, foi
ontem e é hoje!
Parece clichê dizer isso... E não deixa de ser...
Mas às vezes é no próprio clichê que se
encontra a verdadeira reflexão...
Ser professor não é questão de dom, não é
um talento, não é uma inspiração divina ou
qualquer outra justificativa e razão que
encontramos no senso comum.
Ser professor é muito mais do que isso. É
essencialmente uma mistura de muito
esforço e dedicação. Ser professor é se
dedicar e se entregar ao máximo na luta
diária da construção e da reconstrução do
sentido e do conhecimento. Ser professor
não é apenas transmitir conhecimento. É
transmitir o que se sabe e reconstruir sua
aprendizagem.
É aprender o que se ensina, como diria Cora
Coralina.
É uma busca incessante, na curiosidade que
move e que inquieta o ser humano, como
diria Paulo Freire.
Ser professor é lidar com a heterogeneidade
das relações, das pessoas, das mentes, das
opiniões e dos pontos de vista. Ser professor
é transformar, de uma forma ou de outra, as
vidas de seus alunos. Ou pelo menos insistir
ao máximo para que eles, seus alunos,
enxerguem que aprender não é fácil.
Aprender é difícil... Para aprender algo é
preciso sair de sua zona de conforto... É
preciso se deslocar... Enfrentar desafios...
Mas certamente, entre os trancos e
barrancos, ao se aprender alguma coisa, o
aluno certamente se redescobre...
Transforma-se... Passa a “ser” outra
pessoa... Passa a ver o mundo por outras
lentes e perspectivas...
E tudo isso só é possível pela dedicação, pelo
esforço e pelo incessante desafio de lutar
para contribuir para a formação das pessoas,
tarefa assumida diariamente por vocês.
Assim, não dizemos “Parabéns pelo seu dia!”.
Dizemos, na verdade, “Muito obrigado por
tudo, caríssimos professores!".

Homenagem

“MUITO POUCO SABES ACERCA DOS TEMPOS EM QUE VIVES SE PENSAS QUE O MEL É MAIS
DOCE DO QUE DINHEIRO NA MÃO”.

Ovídio foi poeta e dramaturgo, tendo escrito sobre amor, sedução, exílio e
mitologia. Entre suas obras, "Metamorfoses" se destaca como a mais conhecida. É
considerado, ao lado de Virgílio e Horácio, como um dos três poetas canônicos da
literatura latina. Sua poesia, muito imitada durante a Antiguidade tardia e a Idade
Média, influenciou decisivamente a arte e a literatura europeias, particularmente
Dante, Shakespeare e Milton, e permanece como uma das fontes mais importantes
de mitologia clássica. Seu estilo tem caráter jocoso e muito pessoal – o que pode ser
notado por algumas de suas famosas frases, como “Fez-me pobre a abundância” e
“Deixa sempre pender o anzol; onde menos esperares haverá peixe”.

A frase do poeta Ovídio (43 a. C. – 17 d. C.) é uma entre as
muitas que o tornaram famoso e que sobrevive até os dias de hoje – mais ainda, mostrando uma
surpreendente atualidade. Encabeçado pelo professor Paulo Geraldo Bevilacqua, do Centro
Universitário Padre Anchieta, o evento é aberto ao público e ainda contará com a apresentação do
livro “O Melhor do Poeta Ovídio”, lançado recentemente pelo professor, que é latinista e filólogo com
mais de 40 anos de carreira docente, pesquisa e artigos na área.
O evento acontece no próximo dia 4, no Gabinete de Leitura Ruy Barbosa, localizado na rua Cândido
Rodrigues, 301, no centro de Jundiaí. A entrada é franca e o evento começa às 19h30.

Galera de Direito mandando ver no estúdio do Altas Horas



Escolas Padre Anchieta
lançam mais uma edição
do livro Receitas da Vovó
Em sua 13ª edição, a publicação dos estudantes do primeiro ano do ensino fundamental contém diversas receitas vindas diretamente da cozinha das vovós.

OS ALUNOS DO 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS
PADRE ANCHIETA DE JUNDIAÍ PRODUZIRAM MAIS UMA EDIÇÃO
DO “LIVRO DE RECEITAS DA VOVÓ”, PUBLICAÇÃO DA
INSTITUIÇÃO QUE CONTA COM A COLABORAÇÃO DAS VOVÓS DOS
ESTUDANTES, QUE ENVIAM SUAS RECEITAS ESPECIAIS E
PREFERIDAS. A “Tarde da Vovó”, que integra o Projeto Preparando para a
Vida, é um evento que aborda a valorização da família e o papel da avó no
contexto familiar. Neste ano, o
evento reuniu a equipe diretiva, os
professores, os estudantes de
primeiro e segundo anos e suas
mães e avós na tarde do último dia
22 de outubro. Na oportunidade, os
estudantes homenagearam as vovós
declamando o poema "Colar de
Carolina", de Cecília Meireles, e
cantando a música “De janeiro a
janeiro", de Nando Reis.
O projeto foi desenvolvido durante
dois meses, iniciando-se com a
leitura do livro Colcha de Retalhos,
de Nye Ribeiro. Cada estudante foi
convidado a levar de casa um retalho
de tecido que representasse uma
história importante da família, que
tivesse um valor sentimental. Com
esses retalhos, foi confeccionada
uma colcha, sorteada entre os
presentes ao evento. Para a
composição do livro de receitas, os estudantes selecionaram com os seus
familiares as receitas que representariam as avós no livro e
encaminharam esse material para as professoras. Diversas receitas de
pratos doces e salgados foram trazidas pelos alunos, escolhidas entre suas
preferidas. Em sua 13ª edição, o livro contém receitas de pratos
deliciosos, como Pudim de chocolate “brigadeirão”, Pão caseiro recheado,
Musse de maracujá, Torta maluca de banana, Pizza enrolada, entre outras.
Cremilda Avelina da Silva, avó da estudante Bianca Silva, declarou: “É o

nosso primeiro ano na escola, e essa surpresa é maravilhosa. Estou
extremamente encantada com a organização, com as professoras, com
toda a equipe que trabalhou para que essa tarde acontecesse. Pela
primeira vez, estou vendo um evento proposto apenas para as avós. Estão
todos de parabéns”.
Segundo a equipe diretiva das Escolas e as professoras envolvidas, a festa
foi maravilhosa, repleta de emoção e convívio familiar, fortalecendo ainda

mais a parceria entre escola e
família
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“É o nosso primeiro ano na
escola, e essa surpresa é

maravilhosa. Estou
extremamente encantada
com a organização, com as

professoras, com toda a
equipe que trabalhou para que
essa tarde acontecesse. Pela
primeira vez, estou vendo um
evento proposto apenas para

as avós. Estão todos de
parabéns”.

As vovós confeccionaram um colar com sementes de açaí junto com seus netos

Hora da história
Alunos dos 1 e 2 anos homenageando as vovós e mamãesos os



TE VI NO ANCHIETA

Sorriso no rosto, sinal que a palestra foi ótima!

Entre os dias 30 de setembro e 2
de outubro, foi realizada no
UniAnchieta a VII Jornada de
Nutrição. Com o objetivo de
d i v u l g a r c o n h e c i m e n t o s ,
promover a discussão de temas
r e l e v a n t e s e a m p l i a r a
integração entre profissionais da
área e afins, a jornada funcionou
satisfatoriamente como elo entre
a instituição universitária,
estudantes, professores e
profissionais da nutrição e da
saúde.
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Registrando a VII Jornada de Nutrição

Sucesso !

Palestra: Cérebro e seu impacto na qualidade de vida

Rolou até uma saladinha de frutas



NovembroAzul
O movimento promove uma campanha nacional a favor da saúde masculina.
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ORIGINÁRIO DA CIDADE DE MELBOURNE, NA AUSTRÁLIA, EM 2004,
O MOVIMENTO NOVEMBRO AZUL, CUJO NOME ORIGINAL É
MOVEMBER, FORMADO PELA JUNÇÃO DAS PALAVRAS DE LÍNGUA
INGLESA MOUSTACHE (BIGODE) E NOVEMBER (NOVEMBRO),
OBJETIVA ATRAIR A ATENÇÃO
D O S H O M E N S P A R A A
IMPORTÂNCIA DA PREVENÇÃO
DO CÂNCER DE PRÓSTATA,
A L É M D E D E F E N D E R A
MUDANÇA DE HÁBITOS E
ATITUDES EM RELAÇÃO À
SAÚDE.
Sendo o segundo tipo de câncer
mais frequente entre os homens,
ficando atrás apenas do câncer de
pele do tipo não melanoma, o
câncer de próstata atinge cerca de
1,1 milhão de homens e provoca
307 mil mortes no mundo todos os
anos, de acordo com a ONG
Britânica Cancer Care.
A próstata é uma glândula do
aparelho reprodutor masculino
que pesa cerca de 20 gramas, de
forma e tamanho semelhantes a
uma castanha. Está localizada
abaixo da bexiga e sua principal
função é produzir e armazenar o
líquido espermático. Problemas na
próstata facilmente afetam a
bexiga e a uretra, dada a
proximidade entre a próstata e a
bexiga.
Uma pesquisa realizada pela
Coalizão Internacional para o Câncer de Próstata (IPCC, na sigla em inglês)
divulgou que 47% dos homens com a doença em estágio avançado
desconhecem os sintomas e não dão importância a eles. Na fase inicial da

doença, o paciente não apresenta sintomas, o que pode tornar forçosos os
exames de rotina, necessários para o diagnóstico precoce.
Durante o Novembro Azul, de modo similar ao que ocorre no Outubro Rosa,
várias ações são realizadas para atrair a atenção da população para o tema,

como a iluminação de pontos turísticos e
monumentos, a realização de palestras e de
eventos populares, entre outras.
Segundo Cristiano José Mendes Pinto,
professor e coordenador do curso de
Enfermagem do UniAnchieta,

“a expectativa de vida da mulher brasileira é 7,3

anos maior que a dos homens, e isso está

relacionado ao maior cuidado com a saúde que

a mulher tem; as mulheres procuram mais os

serviços de saúde e fazem mais exames

preventivos do que os homens. Essa situação

acontece em quase todos os países do mundo e

foi um dos principais motivos do surgimento

do Novembro Azul, criado para divulgar o

tema amplamente e alertar os homens para a

importância da prevenção de uma das

principais causas de morte – o câncer de

próstata. A prevenção da doença é simples e deve

se iniciar aos 40 anos de idade para homens

que tenham antecedentes na família – câncer de

próstata (pai e irmãos) ou câncer de mama

(mãe e irmãs). Para homens que não tenham

esses casos na família, a prevenção pode ser iniciada aos 45 anos. Basta procurar

uma unidade básica de saúde ou o médico urologista para realizar os exames.”

Não importa qual é o seu tipo. Cuide-se!
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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!

Sujeito à disponibilidade de vagas. Acompanhe as atualizações pelo site: www.intranet.anchieta.br/nemp/portal/

CÓD VAGA CÓD VAGA CÓD VAGA

5256 ESTAGIÁRIO DE ENFERMAGEM 7445 ESTÁGIO EM FOTOGRAFIA 7504
ESTÁGIO REMUNERADO - ENGENHARIA DE
PRODUÇÃO/MATERIAIS

6658 SUPERVISOR DE PRODUÇÃO 7446 FOTOGRAFO 7505 ESTAGIÁRIO SUPORTE EM T.I

6802 ESTAGIÁRIO DE CONTROLADORIA 7449 PROGRAMA DE ESTÁGIOS AKZONOBEL 2016 7506 ANALISTA CONTÁBIL DE CUSTOS

7138 TÉCNICO EM MECATRÔNICA 7450 TÉCNICO DE INJEÇÃO DE ALUMÍNIO 7507 OPERADOR A TELEATENDIMENTO

7147 AUXILIAR TÉCNICO TELECOMUNICAÇÕES 7451 PROFESSORA DE BERÇARIO 2 7508 TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

7149 AUXILIAR DE COMPRAS 7454 PROFESSOR FUNDAMENTAL 1 7510 ESTAGIÁRIO EM FARMÁCIA

7156 ASSISTENTE DE VENDAS 7455 PROGRAMA DE ESTÁGIOS AKZONOBEL 2016 7511 ESTAGIÁRIO DE DIREITO

7180 ENFERMEIROS 7456 ESTÁGIARIO EM T.I 7513 ESTÁGIO EM T.I

7198
AUXILIAR/ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO
PESSOAL

7458 SUPERVISOR DE PCP DE ESTAMPARIA DIGITAL 7514 ESTÁGIO EM PSICOLOGIA

7226 ESTÁGIO DE LABORATÓRIO 7459 AUXILIAR DE FARMÁCIA 7515 ESTÁGIO TÉCNICO EM QUÍMICA

7270 VENDA EXTERNA 7460 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 7516 ESTAGIÁRIO CUSTOS

7334 ESTÁGIO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 7461 AUXILIAR DE COORDENAÇÃO 7517 ESTÁGIO EM ENGENHARIA DE PROCESSO

7364 ADMINISTRADORA DE RESTAURANTE 7462 ESTÁGIARIO 7518 ESTAGIÁRIO EM FARMÁCIA

7368 ESTAGIÁRIO 7464
SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO MECÂNICA
DIESEL

7522 TÉCNICO EM INFORMÁTICA

7381 COLORISTA 7465 ESTÁGIARIO ADMINISTRATIVO 7523 ESTAGIÁRIO DE DIREITO

7384 AUXILIAR DE MONITORAMENTO 7466 GESTÃO DA QUALIDADE 7524 ESTÁGIO EM FARMÁCIA

7388 ESTAGIÁRIO DE PLANEJAMENTO 7469 ANALISTA DE T.I JUNIOR 7525
ASSISTENTE DE TÉCNICO DE SEGURANÇA DO
TRABALHO

7389 TÉCNICO LOGÍSTICA 7471 CONSULTOR DE VENDAS 7526 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

7393 ASSISTENTE DE VENDAS 7472 ENGENHEIRO CALCULISTA 7527
ESTÁGIO PARA NÍVEL SUPERIOR EM
ENFERMAGEM

7402 ESTAGIÁRIO EM NUTRIÇÃO 7473 ESTÁGIO EM PILATES 7529 AUXILIAR DE FARMÁCIA - NOTURNO

7410 ESTAGIÁRIA DE PEDAGOGIA 7477 ESTÁGIO EM ENGENHARIA ELÉTRICA 7530 ANALISTA DE CONTAS A RECEBER/COBRANÇA

7412 ESTAGIÁRIO DE NATAÇÃO 7478 AUXILIAR DE ESTOQUE 7531 ESTÁGIO COMERCIAL

7413 ESTÁGIO 7479 ANALISTA DE QUALIDADE 7532 ESTAGIÁRIO DE T.I

7414 ASSISTENTE DE FATURAMENTO 7480 AUXILIAR DE CONTAS A RECEBER 7533 ASSISTENTE FISCAL

7415 PROGRAMADOR JAVA JUNIOR/PLENO/SÊNIOR 7481 COMPRADOR 7534 ESTAGIÁRIO EM ENGENHARIA MECÂNICA

7416 MARKETING 7484 CONSULTOR INTERNO DE VENDAS 7535 AUXILIAR COMERCIAL

7417
ESTÁGIO EM ROTINAS
ADMINISTRATIVAS/OPERACIONAIS

7485 ESTAGIÁRIO EM FINANÇAS 7536 AUXILIAR DE GARANTIA DA QUALIDADE

7422 ANALISTA DE SUPORTE TÉCNICO 7487 AUXILIAR CONTÁBIL 7537 ESTAGIÁRIO

7424 ESTÁGIO TÉCNICO EM QUÍMICA 7488 DESENHISTA PROJETISTA 7538 NUTRICIONISTA

7428 VENDEDOR DE VEÍCULOS IMPORTADOS 7489 CONSULTOR DE VENDAS 7539 ESTÁGIO EM PEDAGOGIA

7430 CHEFE DE PÁTIO 7490 ESTÁGIO ADMINISTRATIVO 7540 AUXILIAR DE ENGENHARIA

7431 ESTÁGIO EM CONTROLADORIA 7491 VENDEDOR 7541 LÍDER DE ARMAZÉM

7432 ASSISTENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO 7492 INSTRUTOR DE PILATES 7542 TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE EMPILHADEIRA

7433 ESTAGIÁRIO DE RECURSOS HUMANOS 7493 INSTRUTOR DE PILATES 7543 AUXILIAR DE PCP

7434 ASSISTENTE DE MARKETING 7495 ANALISTA CONTÁBIL 7544 CORRETOR DE IMÓVEIS

7436
ASSISTENTE DE MARKETING/ESTAGIÁRIO DE
MARKETING

7496
SUPERVISOR/ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO
E SUPRIMENTOS

7545 REPRESENTANTE COMERCIAL

7438 ESTÁGIO ADM. MANUTENÇÃO 7497 ESTAGIÁRIO EM FARMÁCIA 7546 ESTÁGIO COMERCIAL

7440 REPRESENTANTE COMERCIAL 7498 ESTAGIÁRIO EM ENFERMAGEM 7502 CONSULTORA DE VENDAS

7442 AUX. COBRANÇA 7499 DEPARTAMENTO JURÍDICO EMPRESARIAL 7501 DEPILADORA DESIGN DE SOBRANCELHA

7444 ESTAGIÁRIO 7500 ESTETICISTA OU ESTAGIÁRIA
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O arquiteto precisa saber desenhar?
Estudantes de Arquitetura e Urbanismo têm aulas de Desenho Expressivo.

UMA DAS PERGUNTAS MAIS FREQUENTES SOBRE A PROFISSÃO DE
ARQUITETO E URBANISTA É SOBRE A NECESSIDADE DE SABER
DESENHAR.

As aulas de Desenho Expressivo têm como objetivo promover a
criatividade e a expressão desse pensamento criativo através
do desenho. Nessa disciplina os alunos têm os primeiros
contatos com desenhos de observação, imaginação e de
arquitetura, tornando-se uma importante ferramenta de
criação e elaboração de projetos”

O desenho é um recurso fundamental para que os arquitetos
exponham suas ideias. Representar bem, ou seja, materializar o projeto
concebido por meio do desenho, é uma das ferramentas importantes para
o destaque desse profissional, mas o estudante não precisa dominar as
técnicas de desenho antes de ingressar no curso, pois o desenvolvimento
dessa habilidade faz parte da formação acadêmica.
A matriz curricular do curso de Arquitetura e Urbanismo do UniAnchieta
inclui a disciplina de Desenho Expressivo, na qual os alunos aprendem e
aprimoram técnicas de escala, proporção, luz, sombra, projeções, cores,
textura, percepção espacial e croquis, habilidades necessárias à atividade
profissional, pois, embora existam os softwares de desenho assistido por
computador, largamente utilizados, os arquitetos não podem abrir mão do
desenho expressivo, do esboço inicial de um projeto ou do conhecido
croqui arquitetônico.
Nas imagens, podem ser vistas atividades das aulas de Desenho
Expressivo ministradas pela professora Amanda Neves P. Ferreira Pelliciari.
Nessas aulas, os estudantes usam o ateliê para fazerem desenhos de
observação e também circulam pelos pátios e demais espaços da
instituição para desenharem locais abertos, executando perspectivas.

, concluiu a professora Amanda.

‘‘

Aula de desenho de observação

Praticar, praticar e praticar. Esse é o segredo!
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CURSOS BACHARELADOS

Aviação Civil (NOVO)
Administração
Administração (TAMBÉM VESPERTINO - 17h às 19h)

Arquitetura e Urbanismo
Biomedicina
Ciência da Computação (NOVO)
Ciências Contábeis
Ciências Econômicas
Direito
Educação Física
Enfermagem
Engenharia Ambiental e Sanitária

Engenharia de Materiais (NOVO)
Engenharia Elétrica (NOVO)
Engenharia Florestal (NOVO)
Engenharia de Produção
Engenharia Eletrônica
Engenharia Mecânica
Engenharia Química
Engenharia de Alimentos
Engenharia Civil
Farmácia
Fisioterapia
Jornalismo
Nutrição
Publicidade e Propaganda
Sistemas de Informação

CURSOS BACHARELADOSCURSOS LICENCIATURAS
Educação Física
Letras – Português/Inglês
Pedagogia

CURSOS TECNOLÓGICOS
Análise e Desenv. de Sistemas
Comércio Exterior
Estética e Cosmética
Gestão Comercial
Gestão de Recursos Humanos
Gestão de Turismo (NOVO)
Logística
Marketing
Visagismo, Estética e Terapia Capilar (NOVO)


