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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

11 - ramal

- ramal 4557

11 4588-4451

11 4527-3444

11 4527-3444

11 4527-3446

11 4527-3449

11 4527-3447

11 4527-3448

11 4588-4447

11 4527-3452

Técnico de Química

Secretaria Geral - Centro |

Gestão Ambiental,

Pedagogia, Letras, Cosmética e Estética,

Secretaria Geral - Campus

Comércio Exterior,

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

4527-3457

| 4588-4445

4588-4445 4452

11 4588-4445

11 4588-4445 - ramal 4540

4527-3447
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Depressão: o mal do século
Em 2012, doença atingia mais de 350 milhões de pessoas no mundo inteiro, segundo a OMS.

CONSIDERADA COMO UM MAL DO SÉCULO, UMA TRISTEZA SEM
CAUSA, OU ATÉ COMO EXPRESSÃO EXAGERADA DE
SENTIMENTALISMO, A DEPRESSÃO É UMA DOENÇA, EM ALGUNS
CASOS COM ORIGEM GENÉTICA E EM OUTROS CASOS COM FUNDO
PSICOGÊNICO, PROVOCADA POR TRAUMAS PSICOLÓGICOS,
ESTRESSE FÍSICO E PSICOLÓGICO, ALTERAÇÃO DO HUMOR,
TRISTEZA PROFUNDA, SENTIMENTOS DE DOR E CULPA, BAIXA
AUTOESTIMA, DESÂNIMO, DIFICULDADE DE CONCENTRAÇÃO E
OUTROS DIVERSOS DISTÚRBIOS, COMO ALTERAÇÕES DE SONO E
APETITE. Segundo a OMS, atinge por volta de 11% de pessoas no Brasil,
podendo acometer o indivíduo em qualquer fase da vida: infância,
adolescência, vida adulta ou terceira idade.
Os primeiros indícios de casos depressão se encontram na antiguidade. O
sofrimento e o pensamento de suicídio atribuídos ao Rei Saul são relatados
na Bíblia. Na Grécia Antiga, Homero conta na Ilíada o sofrimento e o
suicídio do guerreiro Ajax, acometido por sentimentos de fraqueza e culpa.
Embora os sintomas sejam apontados por alguns como melancolia ou
desvios de realidade, sabe-se que a depressão é uma doença grave, e o
diagnóstico precoce da doença pode evitar danos maiores ao paciente.
O tratamento do paciente de depressão é feito com acompanhamento
médico e demanda o apoio familiar. Quando o quadro depressivo é leve, os
pacientes costumam reagir ao tratamento de forma rápida e eficaz. Nos
casos mais graves da doença, a indicação de medicamentos e

acompanhamento médico é de extrema importância para tirar o paciente
da crise. O diagnóstico da doença deve ser criterioso. É importante
diferenciar a tristeza patológica da tristeza transitória, provocada por
momentos difíceis pertinentes à vida de todas as pessoas, como o
rompimento de um relacionamento amoroso, o luto, a perda do emprego,
entre tantos outros. Nesses casos, as pessoas não portadoras de
depressão sofrem por um período de tempo e encontram uma forma de
superar as dificuldades. No quadro de depressão, a tristeza não dá tréguas,
mesmo que não haja uma causa específica ou aparente para o sofrimento.
Segundo Clerison S. Garcia, professor de psicologia do UniAnchieta,

“precisamos reconhecer que a depressão é o mal do
século, pois é uma patologia em plena expansão, e isso
é preocupante por se tratar de uma doença
caracterizada por alto nível de comprometimento,
podendo ser disfuncional e até incapacitante. A
tristeza transitória é um evento impactante, porém
uma crise desse tipo colabora para o surgimento da
oportunidade de elaboração dos recursos de melhora.
Na depressão, o indivíduo não reconhece essa
oportunidade nem os recursos para a melhora,
tornando-se apático, com diminuição da energia vital.”
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CPA
Comissão Própria de Avaliação

ENADE

PERFIL DO INGRESSANTE

VISITA IN LOCO DA COMISSÃO DE
AVALIAÇÃO DO INEP/MEC

SAIBA MAIS

Manual do Estudante: No último dia 7
de julho, foi lançado o Manual do
Estudante – ENADE 2015, que
apresenta o cronograma e as
orientações para o acompanhamento
das etapas do Exame Nacional de
Desempenho de Estudantes (ENADE).
Período de Inscrição dos Alunos
Habilitados: No período de 6 de julho a
7 de agosto, a IES inscreveu todos os
alunos habilitados a realizar o ENADE
2015. A divulgação da lista oficial
estará disponível para consulta pública
no período de 12 a 21 de agosto.
Até o dia 31 de agosto, o estudante
poderá identificar sua condição de
part ic ipação no ENADE 2015
(ingressante, concluinte ou irregular
de anos anteriores) e acompanhar,
junto ao Coordenador do curso, sua
inscrição no sistema.

No período de 1º a 15 de setembro, os
ingressantes terão acesso ao
instrumento de avaliação “Perfil do
Ingressante”. Contribua para o
crescimento da Instituição. Participe!

Nos dias 10 e 11 de setembro,
receberemos a visita in loco da
Comissão de Avaliação do INEP/MEC,
para o Reconhecimento do Curso de
Engenharia Ambiental e Sanitária. É
importante que os estudantes do
curso conversem com o seu
Coordenador sobre essa avaliação.

A Comissão Própria de Avaliação (CPA)
do Centro Universitário Padre Anchieta
é composta por representantes de
todos os segmentos da comunidade
acadêmica e da sociedade civil
organizada e tem como objetivo
coordenar e articular o processo
interno de avaliação, bem como
s is temat izar e d ispon ib i l i zar
informações e dados das avaliações a
toda a comunidade acadêmica.

No último dia três de agosto, alunos calouros do UniAnchieta foram recepcionados por
funcionários, professores e coordenadores, no anfiteatro do Campus Prof. Pedro C.
Fornari e no prédio São Paulo do Campus Central. Além de conhecerem os serviços e as
instalações oferecidos pela instituição, os estudantes puderam conversar com os
docentes, conhecer melhor o seu curso e como funciona a instituição.

Professor Nelson Figueiredo Filho com os novos alunos

Professor João Antonio de Vasconcellos



O poder do
Marketing de

Conteúdo
NOS ANOS 1990, BILL GATES DISSE QUE “O CONTEÚDO É REI”. Isso significa que tudo o
que se encontra na internet precisa interagir com o usuário/consumidor. A leitura de jornais, a
realização de pesquisas, a postagem ou o acesso a fotos ou mensagens de texto em redes
sociais, a busca de diversão e entretenimento, a realização de cursos a distância, as compras
por meio do e-commerce, resumindo, tudo isso envolve conteúdo, e as pessoas disponibilizam e
consomem conteúdo na rede o tempo todo, seja pelo computador, seja pelo smartphone.
Além de agregar valor às empresas que buscam manter contato com seus clientes de uma forma
diferenciada, o Marketing de Conteúdo concentra toda a sua estratégia e seu marketing digital
para atrair, convencer e fidelizar clientes. O objetivo dessa estratégia, além de impulsionar as
vendas, é a melhoria do relacionamento da empresa com seu público. Como o consumidor de
hoje tem mais acesso à informação do que o consumidor do passado, as empresas precisaram
reformular seus argumentos para garantir as vendas, ganhar a confiança dos clientes e alcançar
um posicionamento melhor no mercado.
Muitos consumidores desconfiam das marcas e das empresas, ainda mais se já passaram por
dificuldades ou constrangimentos em relação aos serviços e produtos oferecidos. Atualmente, é
muito comum os indivíduos pesquisarem, trocarem informações com outros consumidores e
fazerem buscas em sites especializados em reclamações antes de efetuarem uma compra. Por
exemplo, alguém precisa comprar um aparelho de telefone celular. Antes de ir até uma loja
física, esse consumidor geralmente já pesquisou sobre o produto na internet, comparou preços
em diversos sites, verificou os benefícios que cada um oferece, como frete grátis, e leu
comentários de outros consumidores. Tudo isso interferirá na decisão sobre a compra, e é muito
comum o consumidor chegar a uma loja sabendo mais sobre o produto do que o vendedor que
irá atendê-lo.

Nesse contexto, as empresas precisam considerar que
esse novo consumidor não é tão fácil de cativar e que
ele exige bem mais das empresas do que o consumidor
de poucas décadas atrás. Devido a isso, a cobrança por
conteúdo consistente e transparência na relação entre
empresa e consumidor é maior. As empresas devem
aprimorar o relacionamento com o público, que está
cada vez mais exigente e crítico. Conquistar o cliente e
saber ouvi-lo são imprescindíveis se a empresa
objetiva manter e mesmo ampliar a sua participação
no mercado.
São diversas as opções de ação disponíveis a uma
empresa que utilize o Marketing de Conteúdo. Nos
últimos anos, ferramentas como as redes sociais
passaram a ser aliadas das empresas que objetivam
atingir mais eficazmente o seu público-alvo. Facebook,
Instagram, Twitter e outras diversas redes estão
servindo como os principais pontos de produção de
conteúdo para diversas empresas e proporcionando
um retorno econômico significativo, uma vez que os
clientes que consomem esse conteúdo tendem a
reclamar menos e a recomendar mais um determinado
serviço ou produto. Além das redes sociais e das
outras diversas formas de criar e disponibilizar
conteúdo na rede, os sites das empresas são
controlados por uma ferramenta própria, e os clientes
podem acessá-los de onde preferirem. Por fim, existe
também o e-mail marketing. A empresa deve se
relacionar com o cliente além dos âmbitos do site
próprio e das redes sociais. É conveniente que se pense
primeiramente no conteúdo, na mensagem que vai ser
levada até o cliente, antes de se pensar nos canais
pelos quais será veiculada.
Segundo Antonio Carlos Valini Vacilotto, coordenador
do curso de Marketing do UniAnchieta, é com um
conteúdo criativo, interativo, diversificado e atual que
se consegue que o cliente passe diversas vezes pela
marca. “Dessa forma, o consumidor começa a
entender o que esse determinado produto ou serviço
pode oferecer, quais são seus benefícios e como ele,
consumidor, pode ter suas expectativas atendidas. No
final, o conteúdo não é rei, é reino. Se ele não for bom o
suficiente, o rei não faz nada, e o reino não prospera”.
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A estratégia tem se mostrado cada vez mais eficaz.

Ilustração: www.wix.com/blog/2014/03/understanding-content-marketing/

MARKETING
DE CONTEÚDO

MARKETING
TRADICIONAL
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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 7210 SUPORTE 7294 ESTÁGIO DE CONTABILIDADE

5342 CONSULTOR DE VENDAS 7211 ESTÁGIO PROGRAMAÇÃO JAVA 7295 ESTÁGIO RH

5573 AUXILIAR DE LABORATÓRIO 7212 RECEPÇÃO MANIPULAÇÃO 7296 ESTÁGIO MELHORIA CONTÍNUA

6029 CONSULTOR DE VENDAS 7215 AUDITOR DE HOTEL 7297 ESTÁGIO TI

6208 TÉCNICO DESENHO DE PROJETOS 7217 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 7298 ESTÁGIO VENDAS

6239 ESTAGIÁRIO 7224 ESTAGIÁRIO EM NUTRIÇÃO - CURRICULAR 7299 VENDA INTERNA / EXTERNA

6658 SUPERVISOR DE PRODUÇÃO 7226 ESTÁGIO EM LABORATÓRIO 7300 ANALISTA CONTÁBIL

6799 VENDEDOR 7231
ESTAGIÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE
PRODUÇÃO

7301 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

6802 ESTAGIÁRIO DE CONTROLADORIA 7234 ANALISTA DE MARKETING PLENO 7302 TÉCNICO DE EMPILHADEIRA

6838 VENDA INTERNA 7235 ESTAGIÁRIO 7303 ESTÁGIO COMPRAS

6879 GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 7237 AUXILIAR DE MARKETING 7304 ESTÁGIO MANUFATURA

6963 TÉCNICA ESTETICISTA 7239 ESTAGIÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 7305 ESTÁGIO QUALIDADE

6972 ESTÁGIO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 7242 ESTÁGIO MARKETING 7306 ESTÁGIO QUALIDADE

7021 ASSISTENTE FINANCEIRO 7243 ESTÁGIO QUALIDADE 7307 ESTÁGIO PRODUÇÃO

7023 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 7244 ESTAGIÁRIO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO 7308 ESTÁGIO LOGÍSTICA

7037 ESTAGIÁRIO EM QUÍMICA 7246 ASSISTENTE DE TRÁFEGO 7310
ESTÁGIO EM DIREITO ADMINISTRATIVO -
LICITAÇÕES

7065 ESTAGIÁRIO ADMINISTRATIVO 7247 MECÂNICO DE AUTOS 7312 OBRAS

7070 RECEPCIONISTA DE HOTEL 7249 FARMACÊUTICA 7314 ESTÁGIO QUALIDADE

7100 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 7251 ESTAGIÁRIO 7315 PSICOPEDAGOGO

7113 TÉCNICO DE MANUTENÇÃO PL 7253
ESTÁGIO SUPERVISIONADO
PROFISSIONALIZANTE EM PSICOLOGIA
ORGANIZACIONAL - NÃO REMUNERADO

7316 INSPETOR DE ALUNO

7114 SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO 7255 ESTAGIÁRIO EM QUÍMICA 7317 PEDAGOGIA

7116 ESTÁGIO 7256 VENDENDOR DE LOJA 7318 ESTAGIÁRIO

7117 ESTÁGIO NA ÁREA FINANCEIRA 7257 QUÍMICA 7319 OPERADOR DE UTILIDADES

7124 ESTÁGIO 7260 ESTAGIÁRIO 7320 PROFESSOR

7138 TÉCNICO EM MECATRÔNICA 7261
DEPARTAMENTO PESSOAL - FOLHA DE
PAGAMENTO

7321 ESTÁGIO EM TI

7139 TÉCNICO DE ENFERMAGEM 7262 SUPERVISOR DE VENDAS 7322 ENCARREGADO DE PRODUÇÃO

7141 ESTAGIÁRIO 7263
AUXILIAR ADMINISTRATIVO / VENDAS /
ATENDIMENTO E SUPORTE AO CLIENTE

7324 ESTÁGIO EM SEGURANÇA ALIMENTAR

7142 ESTAGIÁRIO ÁREA COMERCIAL 7265 ANALISTA FISCAL 7325 ANALISTA DE CUSTOMER SERVICE JR.

7147 AUXILIAR TÉCNICO TELECOMUNICAÇÕES 7266 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 7326 ESTAGIÁRIO DE VENDAS INTERNAS

7148 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 7267 ESTÁGIO EM ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS 7327 ESTAGIÁRIO

7156 ASSISTENTE DE VENDAS 7268 ESTÁGIO EM ENGENHARIA DE APLICAÇÃO 7328 ESTÁGIO

7159 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - PCD 7269 ESTÁGIO NÍVEL SUPERIOR / MEIO AMBIENTE 7330 ESTÁGIO PSICOLOGIA

7163 PROFESSOR DE INGLÊS 7270 VENDA EXTERNA 7331 ASSISTENTE DE DESIGN GRÁFICO

7166 PUBLICIDADE E PROPAGANDA E MARKETING 7273
ESTAGIÁRIO DA ÁREA ADMINISTRATIVA E
AGRONÔMICA

7332 ANALISTA DE SUPORTE JUNIOR

7180 ENFERMEIROS 7274 ESTAGIÁRIO 7333 ESTAGIÁRIO REDATOR

7182 ATENDENTE DE FARMÁCIA 7275 ESTAGIÁRIO DE CONTABILIDADE 7334 ESTÁGIO EM EDUCAÇÃO FÍSICA

7184
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS - FOCO EM
BENEFÍCIOS

7276 ESTAGIÁRIO DO DEPARTAMENTO FISCAL 7335 ENCARREGADO DE LIMPEZA

7193 ESTAGIÁRIO DE DIREITO 7278 ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO 7336 ASSISTENTE DE FATURAMENTO

7194 TÉCNICO ELETRÔNICO 7279 ASSISTENTE COMERCIAL 7337 ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA ELÉTRICA

7198
AUXILIAR/ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO
PESSOAL

7282 ESTAGIÁRIO 7338 ANALISTA DE RH JR.

7200 ANALISTA COMERCIAL 7286 ESTAGIÁRIO NA ÁREA FISCAL 7339 TÉCNICO EM FARMÁCIA / QUÍMICA

7207 ESTÁGIO ADMINISTRATIVO 7287 AUXILIAR DE COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE 7340 AUXILIAR DE LABORATÓRIO

7343 ESTAGIÁRIA COMERCIAL 7289 ESTAGIÁRIO EM COMÉRCIO EXTERIOR 7341 HOME OFFICE

7345 ESTÁGIO EM TI 7292 ESTÁGIO ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 7342 ASSISTENTE DE LABORATÓRIO
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Engenharia Civil abre
portas para o mercado
de trabalho Mesmo em época de crise econômica e

escassez de água, região tem atraído
investimentos na construção civil.

Com pouco mais de 370 mil habitantes,
Jundiaí tem atraído a atenção do mercado
da construção civil, visto que os
investimentos não pararam mesmo com a
crise. Segundo números do Ministério do
Trabalho, no primeiro semestre foram gerados
700 novos empregos na área em Jundiaí.
Em meio à crise econômica e à crise hídrica que
deixou muita gente sem água no Estado de São
Paulo, a região de Jundiaí vem proporcionando
novas oportunidades para os profissionais,
tornando o mercado imobiliário ainda mais
aquecido, e tudo isso por conta de um fator
único: uma represa. Com capacidade de
acumular até oito bilhões de litros de água, a
represa de Jundiaí impulsiona o crescimento do
setor da construção civil, com novos

empreendimentos, movimento oposto ao que é
registrado em outras cidades do Brasil.
Segundo o G1, as empresas estão investindo na
região; uma das construtoras que está na cidade
com seis obras contratou 100 trabalhadores
recentemente. Este é um bom momento para os
profissionais da área procurarem emprego e
novas oportunidades.
Um fator determinante para atrair novos
moradores é a qualidade de vida que a cidade
oferece. Segundo informações da Organização
das Nações Unidas, Jundiaí atingiu a posição de
11º melhor cidade onde se viver no Brasil, no ano
de 2013. Essa posição é relativa ao IDHM do
município (Índice de Desenvolvimento Humano
Municipal). As pessoas estão descobrindo as
vantagens de morar em cidades vizinhas à capital
e que oferecem recursos para que se tenha uma
boa qualidade de vida. O IDHM é composto por
três indicadores: vida longa e saudável, acesso
ao conhecimento e padrão de vida.

O QUE É
O engenheiro civil ocupa-se de
garantir a estabi l idade, a
segurança, o desempenho e a
durabilidade das construções,
assim como de buscar recursos
tecnológicos para a solução de
problemas que envolvam funções
básicas do cotidiano relacionadas
à área. O profissional também
calcula efeitos climáticos sobre as
construções, verifica a resistência
de materiais util izados na
c o n s t r u ç ã o , e s t u d a a s
características do solo e a
viabilidade dos projetos, entre
outras atividades.

O QUE ABRANGE
O curso de Engenharia Civil do
UniAnchieta tem duração de dez
períodos semestrais. Quem opta
pela área de Engenharia Civil
precisa estar disposto a trabalhar
com números, uma vez que o
curso oferece disciplinas como
cálculo, física e química. Além
disso, o curso oferece atividades
prát i cas em laboratór ios ,
disciplinas na área de gestão,
desenho, estruturas, hidráulica,
saneamento e geotécnica. Um
dos principais objetivos do curso é
estabelecer uma efetiva relação
entre o profissional formado e o
mercado de trabalho.

MERCADO DE TRABALHO

CAMPO DE ATUAÇÃO

Para ingressar no mercado de trabalho, o
profissional precisa estar registrado no
Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia (CREA). O
engenheiro civil pode atuar em empresas
privadas ou em órgãos públicos. Pode,
ainda, atuar como autônomo.

O engenheiro civil pode atuar em projeto,
construção e reforma de casas, prédios e
grandes instalações, manter em ordem a
infraestrutura de prédios, gerenciar e
construir obras hidráulicas e de
saneamento básico, recuperar estruturas
degradadas, entre outras possibilidades
de atuação.E

N
G
E
N
H
A
R
I
A
 
C
I
V
I
L



Sinta a diferença em ser um aluno da

Pós-graduaçãoPós-graduação

6ou12
meses

cursos de

DIREITO

EDUCAÇÃO

ENGENHARIAS E TECNOLOGIAS

GESTÃO E NEGÓCIOS

Direito Processual Civil
Direito do Trabalho

Psicopedagogia Clínica e Institucional
Neurociências em Educação

Desenvolvimento de Sistema em NET
Engenharia da Produção
Gestão e Controle de Obras

MBA em Comércio Exterior
MBA em Gestão de Logística
MBA em Gestão de Marketing
MBA em Gestão de Pessoas
MBA em Gestão de Projetos com Lean Manufacturing
MBA em Gestão Empresarial
MBA em Gestão Financeira e Controladoria

SAÚDE
Enfermagem do Trabalho
Enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva e
Unidade Coronariana

NOVIDADE:
CURSOS COM 6 E 12 MESES DE DURAÇÃO
MBA Inteligência Estratégica
MBA em Processos Industriais
MBA Executivo em Finanças com Ênfase em Banking

MBA Gestão da Inovação Tecnológica

- 6 meses

-12 meses

-

12 meses

-12 meses

Informações:
0800 772 8445 | www.anchieta.br

MATRÍCULAS ABERTAS


