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Assunto debatido em todo mundo é a nova

tendência nas construções

Não me cabe conceber nenhuma necessidade tão importante

durante a infância de uma pessoa que a necessidade de sentir-se

protegido por um pai. (Sigmund Freud)

A TODOS, UM FELIZ DIA DOS PAIS!

ArquiteturaArquitetura
´́sustentavelsustentavel
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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
TODOS OS CONTATOS DA INSTITUIÇÃO.

JUNDIAÍ
Ensino Fundamental -  1º ao 9º ano

Ensino Médio, Ensino Médio integrado ao Curso

Técnico (Administração, Informática e Designer de

Interiores) e

Secretaria dos cursos de

Enfermagem, Farmácia, Psicologia, Nutrição e

Processos Químicos

Secretaria dos cursos de Ciências Contábeis,

Ciências Econômicas e Administração

Secretaria dos cursos de Análise e

Desenvolvimento de Sistemas, Automação

Industrial, Engenharia de Alimentos, Engenharia

Civil, Engenharia Eletrônica, Engenharia Química,

Engenharia de Produção

Secretaria dos cursos de

Educação Física, Publicidade e Propaganda,

Pedagogia, Fisioterapia, Logística, Marketing e

Sistemas de Informação

Secretaria do curso de Direito

Secretaria de Pós-Graduação

Secretaria de Extensão Universitária

Serviço Social

Núcleo de Prática Jurídica

Mediação em Direito de Família

Núcleo de Prática Jurídica - Cartório Anexo

NEMP - Núcleo de Empregabilidade

Centro de Psicologia Aplicada e Clínica de Saúde

Clínica da Saúde

� 11 4527-3453

11 4527-3454

11 4527-3457
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Técnico de Química

Secretaria Geral - Centro |

Gestão Ambiental,

Pedagogia, Letras, Cosmética e Estética,
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Operador de Empilhadeira –
Noções de Mecânica e Manutenção

Curitiba Social Media –
Você precisa ouvir o que

eles têm para te dizer
CONSIDERADO UM DOS MAIORES ENCONTROS DE CULTURA DIGITAL DO BRASIL E O MAIOR
EVENTO DO SUL DO PAÍS, O CURITIBA SOCIAL MEDIA É UM MOMENTO DEDICADO A TODAS AS
PESSOAS QUE AMAM INTERNET E DESEJAM SABER O QUE ROLA NO MERCADO DE TRABALHO,
DE PRODUÇÃO A CRIAÇÃO. Com debates, workshops, produção de conteúdo, informação e
entretenimento, o evento vai contar com diversas presenças ilustres, como, Bruna Vieira do “Depois dos
15”, os Irmãos Piologo, Cauê Moura, Maurício Cid, do “Não Salvo”, entre outras que podem ser
acompanhadas através das redes sociais do evento.
O Curitiba Social Media vai acontecer no próximo dia 22, sábado, no Centro de Convenções de Curitiba,
Paraná. Os ingressos já estão disponíveis para a venda pelo site: http://www.curitibasocialmedia.com/

OS ALUNOS DOS CURSOS DE ENGENHARIA
MECÂNICA, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA DO UNIANCHIETA
TERÃO A OPORTUNIDADE DE COLOCAR EM PRÁTICA
O CONHECIMENTO ADQUIRIDO EM SALA DE AULA,
NO CURSO DE OPERADOR DE EMPILHADEIRA,
MINISTRADO PELO PROFESSOR ROBSON GÓES
DINI.

O curso será realizado no Campus
Prof. Pedro C. Fornari, com o
ob j e t i vo de desenvo l ve r
hab i l i d a de s pa ra ope ra r
empilhadeiras movidas a GLP.
Segundo Robson, “o curso foi um
sucesso nas edições anteriores, e
isso nos motivou a oferecê-lo
novamente. Cerca de 80% dos
alunos que participaram das
primeiras edições já estão no
mercado de trabalho. Gostaria
imensamente de agradecer às
empresas parceiras: ao senhor
Adelmo, da SASE Empilhadeiras,
à diretoria e ao departamento de
marketing da empresa Matra do
Brasil (pallets), ao senhor Antônio
Tamashiro, da AJS (Toyota) e à
Fort Gás, distribuidora de gás
Super Gasbrás. Além disso,
agradeço especialmente a todos
os funcionários do UniAnchieta,
que co labora ram para a
realização do curso, desde a
divulgação até a segurança.
Todos foram excepcionais na
dedicação ao bom funcionamento
do curso.”
As inscrições para a nova edição
do curso podem ser feitas pelo
site www.anchieta.br, no qual se
encontram informações sobre
datas e horários de realização.
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Arquitetura sustentável:
conciliação entre

desenvolvimento e
preservação de recursos

Soluções que integram o ser humano e meio ambiente para tornar o mundo
mais sustentável.

A CADA DIA QUE PASSA, OUVIMOS FALAR MAIS SOBRE
SUSTENTABILIDADE, RECICLAGEM, PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE,
AQUECIMENTO GLOBAL E A FALTA DE ÁGUA. Essas concepções passaram a
fazer parte de nossa realidade, devido ao aumento do acesso à informação e,
também, dos primeiros indícios reais do planeta parar de prover recursos naturais
para a nossa sobrevivência, por exemplo, a água, que foi e ainda é um problema
sério em diversas regiões do Brasil.
Com a sustentabilidade em alta nos últimos anos, os
costumes à aquisição de produtos e serviços que visam diminuir
ou até mesmo eliminar os impactos ao meio ambiente cresceram.
Sabe-se que não há como construir sem causar nenhum impacto,
mas, com a evolução da tecnologia é possível reduzir os danos.
Estas práticas estão relacionadas a diminuição da poluição,
incentivo à reciclagem e eliminação do desperdício.
Arquitetura sustentável é um conjunto de
tecnologias com sustentabilidade. Se compromete
em transmitir maneiras de construir com um menor
impacto ambiental e maior ganho sociais, sem ser
inviável economicamente para o consumidor.
Segundo o docente Thales Righi, do curso de Arquitetura e
Urbanismo, do UniAnchieta, “Conceber uma arquitetura
sustentável começa na concepção do projeto, desde a
disposição da edificação para melhor aproveitamento
das condicionantes climáticas, até meios para captar
recursos naturais como água de chuvas e economia de
energia como sistemas de automação capaz de ligar e
desligar automaticamente de acordo com a
necessidade dos usuários. ”
No mercado a mais de quarenta anos, a arquitetura sustentável
tomou forma nos últimos dez anos com a prevenção do impacto
ambiental que uma construção pode gerar.
Além disso, a arquitetura sustentável deve preocupar-se com
o uso de materiais certificados e que venham de
fornecedores legalmente estabelecidos.
Tudo isso parece bem simples. Mas, na prática,
essa mudança de pensamentos e de práticas é algo
em que as pessoas não estão acostumadas. Por
mais urgente que pareça ser e realmente é, essa
mudança ainda é visto como algo a ser adiado por
muitos lugares no planeta. As atitudes sustentáveis
devem fazer parte do dia a dia das pessoas.

O QUE É:

O QUE ABRANGE:

MERCADO DE TRABALHO:

CAMPO DE ATUAÇÃO:

O arquiteto essencialmente projeta
espaços,  não somente construídos, mas

também espaços abertos,  praças, loteamentos e
até cidades. Além disso, esse profissional coordena e
supervisiona equipes de trabalho, realiza estudos  de

viabilidade técnico-econômica, executa e fiscaliza obras e
serviços técnicos, efetua vistorias, perícias e avaliações,

emitindo laudos e pareceres.

O curso de Arquitetura e Urbanismo é dividido de forma semestral
em 10 períodos. O curso prepara o aluno para o mercado de trabalho

atual, através de vivencia prática e teórica na área, incentiva o
pensamento filosófico das questões e problemas atuais de nossas

cidades e da sociedade, promovendo uma formação crítica e lógica para
um futuro profissional com uma visão apurada acerca das questões

contemporâneas.

As grandes cidades brasileiras têm uma demanda muito grande por
habitação e isso cria um mercado de boas opções de campo de atuação.
Os principais empregadores do arquiteto são empresas do setor público,
responsáveis por obras de infraestrutura e urbanização, e construtoras e

incorporadoras.

O arquiteto pode trabalhar desde o planejamento de cidades, projetos e
obras residências, comerciais e industriais. A arquitetura tem um amplo

campo de atuação. Planejar projetos para instalações de indústrias,
respeitando as normas de segurança, desenvolver projetos

residenciais e comerciais que respeitem o meio ambiente e que se
integrem com as características naturais do local. Além disso, o

arquiteto pode desenvolver espaços abertos, como jardins,
parques e praças. Projetar e coordenar obras, definindo

materiais e controlando prazos e custos. Recuperar casas e
prédios de valor histórico, mantendo as características

originais, entre outras opções de especializações.
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No último dia 30, foi realizada a solenidade de formatura da primeira turma do
curso de pós-graduação em

. O evento aconteceu na biblioteca do Campus Prof. Pedro C.
Fornari. Segundo o coordenador do curso e do Núcleo de Prática Jurídica da
instituição, Cláudio Antônio Soares Levada, “o UniAnchieta deu todo o apoio
estrutural para o sucesso do curso, que teve um ano e meio de duração e contou
com os nomes mais importes do direito processual brasileiro, como os
professores Cândido Rangel Dinamarco, Nelson Nery Jr., Humberto Theodoro Jr.,
Cássio Scarpinella Bueno e outros”. Os certificados foram entregues a 59 alunos,
que passaram a ter o título de Especialista em Direito Processual Civil,
homologado pelo MEC, e podem lecionar a disciplina em nível universitário.

Direito Processual Civil da Escola Paulista da
Magistratura

Fotos Alex Barros

Agradecimentos e homenagens na noite.

Dr. Claudio Levada, proferindo suas palavras aos formandos

Registrando a conquista

Um brinde aos formandos

Professores descontraídos

Momento de comemoração

Sucesso aos formandos



O que é mais

importante:

certificações

em TI ou

inglês fluente?

OPINIAO

RODRIGO KIYOSHI SAITO é bacharel em Ciência da
Computação e pós-graduado em Administração
Empresarial, docente universitário da área de tecnologia
desde 2007, certificando em tecnologia de banco de dados
Oracle, com conhecimento em ERPs Totvs desde 2010.

Em TI, os dois itens são importantes
para quem deseja uma carreira
promissora. Certificações oferecidas
pelos fabricantes de tecnologia de
software e hardware (Microsoft, Oracle,
Cisco etc.) costumam ser itens bem
avaliados pelas empresas que
trabalham com essas tecnologias, pois
as provas são complexas e exigem
experiência de utilização dos softwares
ou hardwares específicos.
Profissionais certificados possuem
maiores chances em processos
seletivos, mesmo que não tenham
tanta experiência, pois o título obtido
geralmente é item de desempate. Há
empresas que já eliminam etapas no
processo de seleção para profissionais
certificados, pois o conhecimento já foi
comprovado pela certificação obtida.
O inglês fluente dá ao candidato grande
diferencial quando a empresa trabalha
com projetos globais e treinamentos
internacionais. O investimento
geralmente é de longo prazo, pois, mais
que aprender uma língua, o profissional
está aprendendo uma nova cultura.
Fluência em inglês torna o profissional
mais flexível a alterações de áreas de
TI, e há muitas oportunidades de
realizar viagens ao exterior pelas
empresas.
Então, o que é mais importante?
Certificações e inglês precisam
caminhar juntos, pois ambos se
complementam. Certificações obrigam
que o profissional esteja sempre
atualizado em relação às tecnologias de
ponta (manuais, treinamentos e helps
serão em inglês). Uma dica que vale a
pena é iniciar o curso de inglês logo no
começo da graduação, pois, quando o
aluno se formar, provavelmente
também estará acabando o curso
tradicional de inglês, já tendo
maturidade no uso da língua, e com
certeza ficará mais fácil passar a se
dedicar aos cursos de certificações,
equilibrando, inclusive, a parte
financeira.
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Comércio em
ambiente físico
e online: qual a
melhor escolha?

Com a evolução do
comércio online e dos
equipamentos de
comunicação, como
os smartphones, a
realização de compras
está mais fácil.

ATÉ POUCO TEMPO ATRÁS, OS CONSUMIDORES
NÃO SABIAM QUE EM ALGUMAS SITUAÇÕES
ERA POSSÍVEL PESQUISAR E EXPERIMENTAR
PRODUTOS EM UMA LOJA FÍSICA E COMPRÁ-
LOS POR UM PREÇO MAIS BAIXO EM UMA LOJA
ONLINE. Esse fenômeno, conhecido como
“showrooming”, vem tirando o sono de lojistas em
boa parte do mundo e vem sendo comentado com
grande intensidade nos últimos anos.
O e-commerce, que em português significa comércio
eletrônico, é um modelo de vendas online que realiza
suas transações financeiras por meio de dispositivos
e plataformas eletrônicas, como computadores e
celulares. Há 20 anos, no início do e-commerce,
eram vendidos apenas bens de valores mais baixos,
como livros e CDs. Essa iniciativa começou com a
plataforma do site Amazon, que, simbolicamente,
marca o início do comércio eletrônico nos EUA e no
mundo. Hoje o e-commerce é utilizado para
comercializar qualquer tipo de produto.
As duas formas de comércio, em ambiente físico ou
virtual, têm um único objetivo: melhorar a
experiência de compra e, claro, gerar lucro. Segundo
o jornal Meio e Mensagem, tanto o comércio
tradicional quanto o e-commerce disputam o mesmo
dinheiro.

O varejo físico deve faturar R$1,723
trilhão este ano (R$ 1,637 trilhão ano
passado), e o e-commerce prevê um
faturamento de R$43 bilhões até o
final deste ano (foram R$35,8
bilhões em 2014).

Os consumidores que optam pelo e-commerce
normalmente efetuam suas compras em um momento
em que estão relaxados. Não precisam sair de casa,
procurar por uma vaga no estacionamento; essas
pessoas evitam filas, desconforto e aglomeração; por
isso a área vem crescendo muito nos últimos anos. Já
os fiéis às compras em lojas físicas são consumidores
mais céticos ou desentendidos de tanta tecnologia e
informação. De fato, é preciso manter um cuidado
redobrado com os dados pessoais e com o
equipamento utilizado na realização da compra, pois é
por ele que a operação e o gerenciamento dos dados
acontecem. Antes de fazer uma compra em ambiente
virtual, é preciso verificar se o site é confiável. Além
disso, não é conveniente deixar dados pessoais nem
senhas de loja ou de contas de e-mail ou bancárias
salvos automaticamente no computador. Do mesmo
modo, alterar senhas periodicamente assegura uma
proteção a mais.
É claro que existem os prós e os contras relacionados
ao comércio, seja em ambiente físico, seja em
ambiente virtual. Em uma loja física, por exemplo, a
venda termina quando o produto é entregue em mãos
ao cliente. Na loja online, o cliente compra pelo serviço
ou produto e essa ação continua até que a mercadoria
seja entregue em sua casa. Nas duas situações,
porém, atender às expectativas do comprador é
importante para que as vendas cresçam; busca-se a
fidelização do cliente.
A questão é que o cliente gosta de poder escolher,
independentemente de onde, quando e como ele
realiza uma compra. O consumidor final mais fiel é o
que interage com o lojista por meio de dois ou mais
canais. E ambos os modelos de comércio vêm
demonstrando, cada vez mais, uma maior interação
com o consumidor.

O QUE É:
O profissional dessa área planeja a venda de produtos ou serviços, buscando sempre oferecer uma maior
rentabilidade e produtividade à empresa. Forma equipes e define estratégias, preços e locais de venda.

O QUE ABRANGE:
O curso superior em Tecnologia de Gestão
Comercial do UniAnchieta incentiva o aluno ao
empreendedorismo e à compreensão do
processo tecnológico, em suas causas e efeitos.
Habilita tecnicamente o profissional para o
planejamento, implantação, avaliação e controle
de ações mercadológicas, capacita-o para
exercer funções gerenciais, de supervisão,
operac iona i s , ou mesmo at i v idades
empreendedoras. Marketing, logística, economia
e tributação estão entre as áreas estudadas no
curso.

MERCADO DE TRABALHO:

CAMPO DE ATUAÇÃO:

Profissionais que atuem como analista comercial e
assistente de vendas são procurados o tempo todo.
Além disso, as áreas de finanças e recursos humanos
também apresentam demanda por profissionais.

O profissional pode exercer o cargo de assistente
comercial, ser consultor de vendas ou gerente
comercial. Além disso, pode atuar também como
autônomo, oferecendo consultoria para empresas, e
como representante comercial, entre outras diversas
possibilidades.

GESTÃO

COMERCIAL
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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 7193 ESTAGIÁRIO DE DIREITO 7255 ESTAGIÁRIO EM QUÍMICA

5342 CONSULTOR DE VENDAS 7194 TÉCNICO ELETRÔNICO 7256 VENDEDORA DE LOJA

5573 AUXILIAR DE LABORATÓRIO 7197 ESTÁGIO COMERCIAL 7257 QUÍMICA

5707 ESTAGIÁRIO DE DIREITO 7198 AUXILIAR/ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO PESSOAL 7260 ESTAGIÁRIO

6029 CONSULTOR (A) DE VENDAS 7199 ESTAGIÁRIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 7261 DEPARTAMENTO PESSOAL - FOLHA DE PAGAMENTO

6208 TÉCNICO DESENHO DE PROJETOS 7200 ANALISTA COMERCIAL 7262 SUPERVISOR DE VENDAS

6239 ESTAGIÁRIO 7201 SUBGERENTE 7263
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - VENDAS - ATENDIMENTO E
SUPORTE AO CLIENTE

6658 SUPERVISOR DE PRODUÇÃO 7202 ANALISTA DE ATENDIMENTO AO CLIENTE 7264 ESTAGIÁRIO EM QUÍMICA OU ENGENHARIA QUÍMICA

6799 VENDEDOR 7203 ASSISTENTE T.I 7265 ANALISTA FISCAL

6802 ESTAGIÁRIO DE CONTROLADORIA 7204 ESTAGIÁRIO ADMINISTRAÇÃO 7266 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

6838 VENDA INTERNA 7205 ESTAGIÁRIO DE ENFERMAGEM 7267 ESTÁGIO EM ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

6879 GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 7206 ESTÁGIO EM TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 7268 ESTÁGIO EM ENGENHARIA DE APLICAÇÃO

6963 TÉCNICA ESTETICISTA 7207 ESTÁGIO ADMINISTRATIVO 7269 ESTÁGIO NÍVEL SUPERIOR - MEIO AMBIENTE

6972 ESTÁGIO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 7210 SUPORTE 7270 VENDA EXTERNA

7021 ASSISTENTE FINANCEIRO 7211 ESTÁGIO PROGRAMAÇÃO - JAVA 7273
ESTAGIÁRIO DA ÁREA ADMINISTRATIVA E
AGRONÔMICA

7023 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 7212 RECEPÇÃO MANIPULAÇÃO 7274 ESTAGIÁRIO

7037 ESTAGIÁRIO EM QUÍMICA 7215 AUDITOR DE HOTEL 7275 ESTAGIÁRIO DE CONTABILIDADE

7065 ESTAGIÁRIO ADMINISTRATIVO 7217 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 7276 ESTAGIÁRIO DO DEPARTAMENTO FISCAL

7070 RECEPCIONISTA DE HOTEL 7218 COMÉRCIO EXTERIOR 7278 ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO

7100 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 7224 ESTAGIÁRIO EM NUTRIÇÃO  - CURRICULAR 7279 ASSISTENTE COMERCIAL

7112 ESTAGIÁRIO 7226 ESTÁGIO DE LABORATÓRIO 7282 ESTAGIÁRIO

7113 TÉCNICO DE MANUTENÇÃO PL 7231 ESTAGIÁRIO (A) DE ADMINISTRAÇÃO DE PRODUÇÃO 7286 ESTAGIÁRIO NA ÁREA FISCAL

7114 SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO 7234 ANALISTA DE MARKETING PLENO 7287 AUXILIAR DE COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE

7116 ESTÁGIO 7235 ESTAGIÁRIO 7289 ESTAGIÁRIO EM COMÉRCIO EXTERIOR

7117 ESTÁGIO NA ÁREA FINANCEIRA 7237 AUXILIAR DE MARKETING 7292 ESTÁGIO ENGENHARIA DE PRODUTO

7124 ESTÁGIO 7239 ESTAGIÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 7294 ESTÁGIO DE CONTABILIDADE

7138 TÉCNICO EM MECATRÔNICA 7240 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 7295 ESTÁGIO RH

7139 TÉCNICO DE ENFERMAGEM 7241 ASSISTENTE FISCAL 7296 ESTÁGIO MELHORIA CONTÍNUA

7141 ESTAGIÁRIO 7242 ESTÁGIO MARKETING 7297 ESTÁGIO T.I

7142 ESTAGIÁRIO ÁREA COMERCIAL 7243 ESTÁGIO QUALIDADE 7298 ESTÁGIO VENDAS

7147 AUXILIAR TÉCNICO TELECOMUNICAÇÕES 7244 ESTAGIÁRIO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO 7299 VENDA INTERNA / EXTERNA

7148 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 7246 ASSISTENTE DE TRÁFEGO 7300 ANALISTA CONTÁBIL

7156 ASSISTENTE DE VENDAS 7247 MECÂNICO DE AUTOS 7301 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

7159 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - PCD 7249 FARMACÊUTICA 7302 TÉCNICO DE EMPILHADEIRA

7163 PROFESSOR (A) DE INGLÊS 7251 ESTAGIÁRIO 7303 ESTÁGIO COMPRAS

7166 PUBLICIDADE E PROPAGANDA E MARKETING 7253
ESTÁGIO SUPERVISIONADO PROFISSIONALIZANTE EM
PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL - NÃO REMUNERADO

7304 ESTÁGIO MANUFATURA

7167 ESTÁGIO TÉCNICO ADMINISTRATIVA 7324 ESTÁGIO EM SEGURANÇA ALIMENTAR 7305 ESTÁGIO QUALIDADE

7168
ESTÁGIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE PESQUISA E
DESENVOLVIMENTO

7325 ANALISTA DE CUSTOMER SERVICE JR. 7306 ESTÁGIO QUALIDADE

7175 ANALISTA LOGÍSTICO 7326 ESTAGIÁRIO DE VENDAS INTERNAS 7307 ESTÁGIO PRODUÇÃO

7180 ENFERMEIROS 7327 ESTAGIÁRIO 7308 ESTÁGIO LOGÍSTICA

7181 TÉCNICO EM COSMETOLOGIA 7328 ESTÁGIO 7310 ESTÁGIO EM DIREITO ADMINISTRATIVO - LICITAÇÕES

7182 ATENDENTE DE FARMÁCIA 7330 ESTÁGIO PSICOLOGIA 7312 OBRAS

7184
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS - FOCO EM
BENEFÍCIOS

7331 ASSISTENTE DE DESIGN GRÁFICO 7314 ESTÁGIO QUALIDADE

7192 ANALISTA FISCAL 7332 ANALISTA DE SUPORTE JUNIOR 7315 PSICOPEDAGOGO

7320 PROFESSOR 7333 ESTAGIÁRIO REDATOR 7316 INSPETOR DE ALUNO

7321 ESTÁGIO EM T.I 7318 ESTAGIÁRIO 7317 PEDAGOGIA

7322 ENCARREGADO DE PRODÇÃO 7319 OPERADOR DE UTILIDADES



pessoas, no trabalho, em casa, ou no lazer. Com a
evolução da tecnologia, computadores, tablets e
celulares se tornaram praticamente uma extensão
de nossos corpos, porém, em muitos casos esses
equipamentos são usados de maneira incorreta,
tanto com relação ao tempo quanto com relação à
postura. Os dois principais problemas decorrentes
do uso excessivo desses aparelhos são a postura
incorreta e o sedentarismo. Com relação ao
sedentarismo, o ser humano depende de
movimento, gasto energético, manutenção articular
e vascular. Porém, quando as pessoas permanecem
por muito tempo praticamente imóveis com o uso de
celulares, tablets e computadores, o que é muito
comum entre os jovens de hoje, começam a
aparecer complicações que, se somadas, podem
levar a problemas vasculares, neurológicos e
respiratórios graves. Quanto à postura sentada, ela
é muito prejudicial à coluna vertebral, que é o nosso
eixo central de sustentação, e não é difícil calcular
quanto tempo permanecemos nessa posição
diariamente. No caso de celulares e tablets, o
problema aumenta, pois, somada à postura
sentada, encontramos uma flexão excessiva da
região cervical, muito lesiva para a coluna.”

SAÚDE 07
09 agosto 2015

Uso excessivo de telefones e
computadores pode causar
lesões graves

Passar muito tempo usando telefones e computadores em posições impróprias tem consequências

silenciosas e sérias

A TECNOLOGIA EVOLUIU E, COM ISSO, O
USO DOS RECURSOS TECNOLÓGICOS DE
I N F O R M A Ç Ã O E C O M U N I C A Ç Ã O
AUMENTOU. O longo tempo de uso contínuo
desses equipamentos está provocando
problemas posturais até em pessoas jovens. É
fácil compreender que o celular está em tudo o
que fazemos, seja para armazenar e consultar a
lista do mercado, seja para trocar mensagens. O
que vem acontecendo é que as pessoas acabam
utilizando esse recurso o tempo todo com uma
postura errada, gerando, assim, dores no corpo
e na cabeça.
É muito comum ouvirmos um colega de trabalho
ou familiar se queixar de dores nas costas, mas
o que não podemos esquecer é que essas dores
são causadas por nós mesmos. Faça um teste
rápido: como você está sentado enquanto lê
este jornal? Já parou para pensar quanto a má
postura pode afetar o seu rendimento, na escola
ou no trabalho?
As dores nas costas ou dores de cabeça são
alguns dos sintomas que você sente ao ficar um
período longo em frente ao computador ou
utilizando o celular com postura corporal
inadequada; esses sintomas estão ligados às
lesões na coluna vertebral. Dependendo da
localização ou da gravidade da lesão é que se
definirá o tipo de irradiação. Essas
enfermidades não se manifestam da noite para
o dia, mas em decorrência de uma prática
repetitiva da postura corporal incorreta.
Muitas pessoas estão sofrendo a Síndrome da
Morte Sedentária. Ou seja, o número de
indivíduos que passam longas horas do dia
sentados e desenvolvem doenças crônicas está
maior. Alguns estudos apontam que, por
permanecer sentada por muito tempo, a pessoa
tem aumentadas as chances de sofrer de dores
na lombar, colesterol alto, diabetes e obesidade.
Segundo Raimundo Neto Andreghetto,
professor do curso de fisioterapia
do UniAnchieta, “a postura
sentada é a que mais vem
se tornando comum
no dia a dia das

CINEMA

MOVIECOM MAXI 1 - HOMEM-FORMIGA-DUB (DISNEY)

MOVIECOM MAXI 1 - MEU PASSADO ME CONDENA 2 (DOWNTOWN
FILMES)

MOVIECOM MAXI 2 - CARROSSEL - O FILME (PARIS FILMS)

MOVIECOM MAXI 2 - MAGIC MIKE XXL-DUB (WARNER)

MOVIECOM MAXI 3 - JURASSIC WORLD-DUB-O MUNDO DOS
DINOSSAUROS (COLUMBIA PICTURES)

MOVIECOM MAXI 3 - MINIONS - DUB (COLUMBIA PICTURES)

MOVIECOM MAXI 4 - PIXELS (3D) DUB (COLUMBIA PICTURES)

MOVIECOM MAXI 4 - DIVERTIDA MENTE (3D)DUB (DISNEY)

MOVIECOM MAXI 4 - HOMEM-FORMIGA (3D)DUB (DISNEY)

MOVIECOM MAXI 4 - CLUB SANDWICH-LEG (ESFERA FILMES)

MOVIECOM MAXI 5 - QUARTETO FANTÁSTICO - DUB (FOX)

MOVIECOM MAXI 6 - QUARTETO FANTÁSTICO - DUB (FOX)

MOVIECOM MAXI 7 - PIXELS - DUB (COLUMBIA PICTURES)

MOVIECOM MAXI 7 - SOBRENATURAL: A ORIGEM-DUB
(COLUMBIA PICTURES)

T

Ação - Dublado - 12 Anos - Duração: 117min.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 19h15

Sáb., Dom., Feriado: 16h50 - 19h15

Comédia Romântica - Nacional - 12 Anos - Duração: 105min.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 21h40.
Sáb., Dom., Feriado: 14h40 - 21h40

Infantil - Nacional - Livre - Duração: 82min.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h00 - 17h50 - 19h40

Sáb., Dom., Feriado: 14h10 - 16h00 - 17h50 - 19h40

Comédia - Dublado - 16 Anos - Duração: 115min.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 21h30. Sáb., Dom., Feriado: 21h30

Aventura - Dublado - 12 Anos - Duração: 124min.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 21h20. Sáb., Dom., Feriado: 21h20

Animação - Dublado - Livre - Duração: 91min.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 15h20 - 17h20 - 19h20

Sáb., Dom., Feriado: 15h20 - 17h20 - 19h20

Ação - Dublado - 10 Anos - Duração: 105min.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 19h00. Sáb., Dom., Feriado: 14h30 - 19h00

Animação - Dublado - Livre - Duração: 101min.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h40. Sáb., Dom., Feriado: 16h40

Ação - Dublado - 12 Anos - Duração: 117min.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 21h10. Sáb., Dom., Feriado: 21h10

Drama - Legendado - 12 Anos - Duração: 82min. Sáb., Dom.: 11h00

Ação - Dublado - 10 Anos - Duração: 100min.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 15h30 - 17h40 - 19h45 - 21h50

Sáb., Dom., Feriado: 15h30 - 17h40 - 19h45 - 21h50

Ação - Dublado - 10 Anos - Duração: 100min.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h30 - 18h45 - 20h50

Sáb., Dom., Feriado: 14h20 - 16h30 - 18h45 - 20h50

Ação - Dublado - 10 Anos - Duração: 105min.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 17h00 - 21h15.

Sáb., Dom., Feriado: 17h00 - 21h15

error - Dublado - 14 Anos - Duração: 98min.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 19h10. Sáb., Dom., Feriado: 14h50 - 19h10

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

Comércio Exterior (noturno)

Estética e Cosmética  (noturno e diurno)

Gestão Comercial (noturno)

Gestão de Recursos Humanos (noturno)

Logística (noturno)

Marketing (noturno)

Processos Químicos (noturno)

Educação Física (noturno)

Letras – Português/Inglês (noturno)

Pedagogia (noturno)

Administração (noturno e diurno)

Arquitetura e Urbanismo  (noturno e diurno) NOVO
Biomedicina (noturno) NOVO
Ciências Contábeis (noturno)

Ciências Econômicas (noturno)

Direito  (noturno e diurno)

Educação Física (noturno)

Enfermagem  (noturno e diurno)

Engenharia Ambiental e Sanitária (noturno)

Engenharia Civil (noturno)

Engenharia de Alimentos (noturno)

Engenharia de Produção (noturno)

Engenharia Eletrônica (noturno)

Engenharia Mecânica (noturno) NOVO
Engenharia Química (noturno)

Farmácia (noturno)

Fisioterapia  (noturno e diurno)

Nutrição  (noturno e diurno)

Publicidade e Propaganda (noturno)

Sistemas de Informação (noturno)

Cursos Bacharelados

Cursos Licenciaturas

#euconquisto

‘‘Conciliar

não é fácil, mas com a ajuda do UniAnchieta

Vale a pena!’’

vida pessoal, estudos e trabalho

eu sei que posso.

Amanda Comitre | Aluna de Engenharia Química


