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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
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Técnico de Química

Secretaria Geral - Centro |

Gestão Ambiental,

Pedagogia, Letras, Cosmética e Estética,

Secretaria Geral - Campus

Comércio Exterior,
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Encontro foi um sucesso

No último sábado, dia 3 de outubro, aconteceu no salão nobre da OAB, em São Paulo, o Congresso de
Medicina Legal, realizado pela Comissão de Perícias da OAB/SP, abordando os temas “A importância das
perícias médicas no direito previdenciário” e “Balística em armas de fogo”. O evento coroou a diplomação
dos participantes do curso de Medicina Legal que o Centro Acadêmico de Direito do UniAnchieta promoveu
durante o mês de setembro.
Segundo Felipe Vieira, presidente do Centro Acadêmico do UniAnchieta, “a disciplina de Medicina Legal
deixou de ser componente obrigatório na grade do curso de Direito, então o Controle Acadêmico
promoveu esse curso, pelo segundo ano consecutivo, para os estudantes interessados no tema e que
buscam fazer contato com profissionais desse ramo do Direito.”

Dra. Silvia Maria Ribeiro Oyama e a Prof. Esp. Manoela Rodrigues, ambas docentes do curso de
Enfermagem, do UniAnchieta, marcaram presença no 70º Congresso Brasileiro de Cardiologia, que
aconteceu entre os dias 18 e 21 de setembro e reuniu mais de 6 mil participantes no Expotrade, Centro de
Convenções, na cidade de Curitiba, Paraná.
Os trabalhos apresentados versaram sobre prevenção e promoção da saúde e foram elogiados pelos
avaliadores.
Confira os números do Congresso:

Congresso de Medicina Legal

Docentes do Curso de Enfermagem
UniAnchieta apresentam trabalhos em
Congresso Brasileiro de Cardiologia

6 Mil congressistas

30 Palestrantes internacionais

478 Palestrantes nacionais

294 Atividades científicas

1.534 Temas apresentados

387 Trabalhos apresentados

Professora Esp. Manoela Rodrigues Dra. Silvia Oyama



UniAnchieta realiza
curso de extensão em

segurança de alimentos
A PROCURA POR CURSOS DO CENTRO
UNIVERSITÁRIO PADRE ANCHIETA POR
PROFISSIONAIS E ESTUDANTES DE
DIVERSAS CIDADES DO ESTADO DE SÃO
PAULO, DE EMPRESAS PÚBLICAS E
PRIVADAS DE SEGMENTOS DIVERSOS
(INDÚSTRIAS, INSTITUIÇÕES DE ENSINO E
PRESTADORES DE SERVIÇO), EVIDENCIA A
QUALIDADE DO ENSINO OFERECIDO PELA
INSTITUIÇÃO.
C o n t r i b u i n d o p a r a o
desenvolvimento regional nos
âmbitos econômico e social, a
região de Jundiaí é tradicional
produtora de alimentos e
bebidas para o consumo
interno e para exportação.
Exercendo papel fundamental
n o d e s e n v o l v i m e n t o
socioeconômico da região, o
agronegócio vive um período
de transformação; com os
insumos alimentares cada vez
mais transformados em
produtos elaborados de maior
valor agregado e com a
crescente exigência dos
consumidores, a demanda por
alimentos mais saudáveis e
seguros tem sido cada vez
m a i o r. A l é m d i s s o , a
globalização comercial provocou a adequação
normativa dos organismos internacionais para
atender e equacionar as exigências de países
parceiros comerciais quanto à qualidade e
segurança dos alimentos.
Segundo Erivelto H. Bolonhese, docente do
UniAnchieta que ministra o curso de extensão

Curso chega a sua oitava edição, totalizando 240 profissionais certificados.

CONHECIMENTO 03
18 outubro 2015PERFIL

INICIAÇÃO CIENTIFICA

Nome do Orientador:

Breve resumo da pesquisa:

Antônio César Teixeira

de Toledo

Diversas

atividades na indústria, centros de pesquisa e
laboratórios de ensino utilizam variados produtos
químicos. Muitos desses produtos apresentam
curto prazo de validade, e alguns sofrem
deterioração muito rápida quando armazenados
de maneira inadequada, gerando grande
preocupação aos responsáveis devido ao elevado
potencial de contaminação do ponto de vista
ambiental e toxicológico. Infelizmente essa
preocupação nem sempre é verificada nos
inúmeros setores que utilizam produtos
químicos, e os efeitos dessa falta de
gerenciamento podem ser catastróficos,
dependendo da natureza dos materiais em
questão. A implantação de um sistema de
gerenciamento de resíduos químicos é
erroneamente entendida como um processo
muito dispendioso, necessitando de sofisticados
equipamentos e pessoal altamente qualificado. O
Centro Universitário Padre Anchieta é um
exemplo de que é possível promover o
gerenciamento de resíduos químicos com
sucesso e sem grandes investimentos,
envolvendo professores e alunos dedicados à
pesquisa para tratamento e disposição final dos
produtos perigosos. Essa prática pode ser
verificada no curso de engenharia química, com a
participação de professores que incorporam em
suas próprias metodologias de aula uma
sugestão de tratamento dos resíduos produzidos
em atividades de laboratório, o que evita o
acúmulo de resíduos e em muitos casos permite o
reaproveitamento desses materiais em aulas
futuras. A presente proposta de pesquisa visa
realizar uma atividade de identificação,
revalidação, tratamento e/ou descarte de
produtos químicos vencidos e/ou sem
identificação na ETEC (Escola Técnica Estadual)
de Campo Limpo Paulista.
Como está sendo a experiência? Poder aprender
cada vez mais e ainda contribuir para a solução
de um problema juntamente com o meu
orientador está sendo uma experiência
excelente. A iniciação científica está agregando
valor a minha formação acadêmica, profissional
e, principalmente, pessoal.

Amanda
Caroline Pereira

Gestão para segurança de alimentos e a ISO
22000, cuja oitava edição foi realizada durante o
mês de setembro, o curso oferece aos
participantes informações técnicas atualizadas
para o entendimento das etapas de planejamento,
implementação e avaliação das políticas de
segurança dos alimentos, apresentando as
diretrizes do padrão normativo correspondente,
assim como fundamentos de auditoria. O curso
ainda contempla as tendências do mercado de

certificação e as exigências
atuais de segurança de
alimentos nos contextos
nacional e internacional,
além da legislação vigente a
respeito da produção e
manipulação de alimentos.
“Espero ter incentivado a
avaliação crítica do sistema
de gestão para segurança
de alimentos, de maneira a
estimular o gestor a
introduzir melhorias na
empresa onde atua”,
pontua o docente.
Segundo a engenheira
Maísa Clemente, que
participou de uma das
edições do curso, “no dia a
dia de trabalho surgem
diversos questionamentos,

e tive a oportunidade de esclarecer as pendências
com o Erivelto, o que foi muito útil. A oferta desse
curso é de extrema importância, pois o
conhecimento adquirido certamente será
fundamental no aprimoramento da atividade
profissional”.

Curso:

Pesquisa:

Engenharia Química

Implementação

d e u m s i s t e m a d e
gerenciamento de resíduos
químicos em instituição de
ensino público.

o curso oferece aos participantes
informações técnicas atualizadas
para o entendimento das etapas
de planejamento, implementação

e avaliação das políticas de
segurança dos alimentos,

apresentando as diretrizes do
padrão normativo

correspondente, assim como
fundamentos de auditoria.
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Marcello Bertolini, da E3M

Sucesso total na palestra

Sandra Bessa, da Dumont FM

Alunos do oitavo semestre com Sandra Bessa e Marcelo Peró

Roberto, da Jovem Pan

COM A PROPOSTA DE ATENDER CLIENTES
REAIS NA ELABORAÇÃO DO TRABALHO DE
C O N C L U S Ã O D E C U R S O ( T C C ) , O S
ESTUDANTES DO OITAVO PERÍODO DO CURSO
DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO
UNIANCHIETA PARTICIPARAM DE DIVERSOS
ENCONTROS COM PROFISSIONAIS ATUANTES
NO MERCADO DE TRABALHO.
Durante o ano de 2015, diversas etapas do processo
de elaboração de uma campanha publicitária foram
desenvolvidas, como pesquisa de mercado,
planejamento de marketing, plano de comunicação,
mídia e criação de peças da campanha, que estão
em fase de elaboração. Em novembro, os clientes
atendidos comporão a banca de avaliação dos
trabalhos e receberão gratuitamente todo o material
produzido pelos estudantes, podendo usá-los de
forma parcial ou integral, conforme seu interesse.
Para contribuir para esse trabalho e torná-lo o mais
próximo possível da realidade de mercado,
aconteceram diversos encontros dos estudantes
com profissionais do ramo, em palestras que
orientaram as etapas do TCC, de acordo com o
contexto de realização das campanhas.
Entre os palestrantes, estão Valéria Bronzatto, da
TV TEM de Jundiaí, Marcello Bertolini, da E3M
Comunicação, Roberto, da Jovem Pan Campinas,
Sandra Bessa, da Dumont FM, e Wilson Nogueira, do
Sindicato de Empresas de Publicidade Exterior do
Estado de São Paulo.
Para a orientadora do projeto, professora Patrícia
Maturano Longarezi, "essa troca de experiência é
extremamente importante para a formação
profissional dos estudantes".



Funcionários da
CEF concluem curso
de MBA em Finanças

e Desenvolvimento
de Negócios

O UNIANCHIETA HÁ ALGUM TEMPO OFERECE
CURSOS NA MODALIDADE IN COMPANY,
ISTO É, QUE POSSUEM A DIMENSÃO
CONCEITUAL E PEDAGÓGICA DIRECIONADA
P A R A O D E S E N V O L V I M E N T O D E
C O M P E T Ê N C I A S P R O F I S S I O N A I S
TOTALMENTE ALINHADAS COM AS
SITUAÇÕES-PROBLEMA DA EMPRESA E SE
REALIZAM NO AMBIENTE EMPRESARIAL.
O curso de MBA em Finanças e Desenvolvimento
de Negócios foi realizado pelo UniAnchieta em
parceria com a Caixa Econômica Federal, nas
dependências da Superintendência Regional, com
sede em Jundiaí, em encontros semanais pelo
período de 12 meses. A discussão de conteúdos
envolveu abordagens sobre os modelos de gestão
empresarial, além do processo criativo de
soluções inteligentes e inovadoras. Os

Quando a
engenharia falha

OPINIAO

CLÁUDIO DALMOLIM. Engenheiro de
Produção pelo Centro Universitário da FEI e
mestre em Tecnologia Nuclear – Materiais, com
ênfase em Gestão, pelo Instituto de Pesquisas
Energéticas e Nucleares (2004). Atualmente é
diretor da Dalmolim Projetos e Consultoria e é
Coordenador do curso de Engenharia Mecânica
do Centro Universitário Padre Anchieta -
UniAnchieta.

Curso de pós-graduação do UniAnchieta, fruto de uma parceria com a Caixa Econômica Federal de
Jundiaí, terminou nesta semana, com uma avaliação muito positiva dos alunos e professores.
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Uma das principais
f e r r a m e n t a s d a
h u m a n i d a d e é a
m a t e m á t i c a . U m
professor meu, em um
debate acalorado onde
se defendia que os
números são o que são
porque temos dez
d e d o s , a o s e r

questionado sobre o uso desta ciência,
filosofou: “enquanto o barco não
afundar, o avião não cair e o prédio não
desabar, é esta a matemática que
iremos utilizar”.
Nós da engenharia somos muito
dependentes do cálculo. Aliás, quase
seus escravos. É claro que, como
profissional da educação, f ico
horrorizado quando um aluno meu não
consegue fazer contas sem uma
calculadora na mão. Não que seja
errado utilizá-la. O problema é que a
falta de desenvolvimento da análise nos
leva a confiar demais nos resultados
sem refletir sobre eles. Assim, já
presenciei contas que demonstravam
que o planeta Terra pesa menos que um
elefante, que o aço mais duro tem a
mesma resistência que o isopor comum,
e que uma ponte sobre um rio pode ter
apenas dez centímetros, sem que o
estudante sequer piscasse sobre a
impossibilidade do número que lhe foi
apresentado pela calculadora.
Mas, mesmo com todos os cuidados,
grandes engenheiros já falharam.
Vamos ilustrar com o caso também de
uma ponte. Seu nome era Tacoma
Narrows, e ficava nos Estados Unidos.
Era uma ponte pênsil, sustentada por
cabos de suspensão. O engenheiro que
projeta uma ponte deve levar em
consideração os ventos que passam
sobre e sob ela. Hoje temos túneis de
vento para verificar essa influência em
maquetes. Na década de 1940, quando
o fato aconteceu, isso não era muito
comum. Poucos meses após a
inauguração da ponte, ventos fortes,
acima de 65km/h, começaram a fazê-la
se torcer como uma folha de papel. A
estrutura, muito valente, ainda
aguentou algumas horas, mas
finalmente colapsou. Ninguém foi a
óbito.

participantes foram atendidos por professores
experientes e altamente qualificados.
A última aula do curso foi precedida por um evento de
encerramento, que contou com a presença de Darlei,
Gerente de Pessoa Jurídica da Superintendência
Regional da CEF de Jundiaí, que falou sobre a
importância de se estimular a promoção do
conhecimento dos colaboradores da empresa e
finalizou com palavras de agradecimento. O professor
Dr. Cristiano Monteiro, Diretor da Pós-graduação do
UniAnchieta, também falou aos participantes,
salientando a importância desse tipo de parceria, em
favor da consolidação das forças competitivas das
empresas locais, e agradeceu a todos pelo empenho e
comprometimento. No final do evento, os alunos
expressaram sua avaliação do curso, de modo geral
muito positiva.

Parabéns a todos os formandos
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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 7402 ESTAGIÁRIO EM NUTRIÇÃO 7463 ANALISTA DE CUSTOS

6658 SUPERVISOR DE PRODUÇÃO 7404 ASSISTENTE DE GERÊNCIA EM RESTAURANTE 7464
SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO MECÂNICA
DIESEL

6802 ESTAGIÁRIO DE CONTROLADORIA 7406 ESTAGIÁRIO T.I 7465 ESTAGIÁRIO ADMINISTRATIVO

7138 TÉCNICO EM MECATRÔNICA 7407 ESTÁGIO DE RECURSOS HUMANOS 7466 GESTÃO DA QUALIDADE

7147 AUXILIAR TÉCNICO TELECOMUNICAÇÕES 7410 ESTAGIÁRIA DE PEDAGOGIA 7467 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

7149 AUXILIAR DE COMPRAS 7412 ESTAGIÁRIO DE NATAÇÃO 7469 ANALISTA DE T.I JUNIOR

7156 ASSISTENTE DE VENDAS 7413 ESTÁGIO 7470 AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL

7180 ENFERMEIROS 7414 ASSISTENTE DE FATURAMENTO 7471 CONSULTOR DE VENDAS

7193 ESTAGIÁRIO DE DIREITO 7415 PROGRAMADOR JAVA JUNIOR/PLENO/SÊNIOR 7472 ENGENHEIRO CALCULISTA

7198
AUXILIAR/ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO
PESSOAL

7416 MARKETING 7473 ESTÁGIO EM PILATES

7226 ESTÁGIO DE LABORATÓRIO 7417
ESTÁGIO EM ROTINAS
ADMINISTRATIVAS/OPERACIONAIS

7475 ESTAGIÁRIO DE T.I - PCD

7270 VENDA EXTERNA 7421 ASSISTENTE DE VENDAS 7477 ESTÁGIO EM ENGENHARIA ELÉTRICA

7320 PROFESSOR 7422 ANALISTA DE SUPORTE TÉCNICO 7478 AUXILIAR DE ESTOQUE

7334 ESTÁGIO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 7424 ESTÁGIO TÉCNICO EM QUÍMICA 7479 ANALISTA DE QUALIDADE

7343 ESTAGIÁRIA COMERCIAL 7428 VENDEDOR DE VEÍCULOS IMPORTADOS 7480 AUXILIAR DE CONTAS A RECEBER

7359 QUALIDADE 7430 CHEFE DE PÁTIO 7481 COMPRADOR

7360
QUALIDADE TECNOLOGIA EM QUÍMICA OU
AMBIENTAL

7431 ESTÁGIO EM CONTROLADORIA 7482 ESTAGIÁRIA

7361 WEBDESIGNER 7432 ASSISTENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO 7483 AUXILIAR DE ESTOQUE

7363 DESENHISTA PROJETISTA 7433 ESTAGIÁRIO DE RECURSOS HUMANOS 7484 CONSULTOR INTERNO DE VENDAS

7364 ADMINISTRADORA DE RESTAURANTE 7434 ASSISTENTE DE MARKETING 7485 ESTAGIÁRIO EM FINANÇAS

7368 ESTAGIÁRIO 7435 DESENHISTA GRÁFICO 7487 AUXILIAR CONTÁBIL

7372 ASSISTENTE DE PCP 7436
ASSISTENTE DE MARKETING / ESTAGIÁRIO DE
MARKETING

7488 DESENHISTA PROJETISTA

7377 ESTAGIÁRIO 7437 DESIGNER GRÁFICO 7489 CONSULTOR DE VENDAS

7379 ESTAGIÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 7438 ESTÁGIO ADM. MANUTENÇÃO 7490 ESTÁGIO ADMINISTRATIVO

7381 COLORISTA 7440 REPRESENTANTE COMERCIAL 7491 VENDEDOR

7383 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 7442 AUX. COBRANÇA 7492 INSTRUTOR DE PILATES

7384 AUXILIAR DE MONITORAMENTO 7444 ESTAGIÁRIO 7493 INSTRUTOR DE PILATES

7385 ESTAGIÁRIO DE PLANEJAMENTO 7445 ESTÁGIO EM FOTOGRAFIA 7494 TÉCNICO AMBIENTAL

7386
ASSISTENTE DE MARKETING INTELIGÊNCIA DE
MERCADO

7446 FOTOGRAFO 7495 ANALISTA CONTÁBIL

7387
OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE
ÁGUA

7449
PROGRAMA DE ESTÁGIOS AKZONOBEL 2016 -
ITUPEVA E JUNDIAÍ

7496
SUPERVISOR/ENCARREGADO DE
MANUTENÇÃO E SUPRIMENTOS

7388 ESTAGIÁRIO DE PLANEJAMENTO 7450 TÉCNICO DE INJEÇÃO DE ALUMÍNIO 7497 ESTAGIÁRIO EM FARMÁCIA

7389 TÉCNICO LOGÍSTICA 7451 PROFESSORA DE BERÇARIO 2 7498 ESTAGIÁRIO EM ENFERMAGEM

7392 ESTÁGIO EM ADMINISTRAÇÃO 7454 PROFESSOR FUNDAMENTAL 1 7499 DEPARTAMENTO JURÍDICO EMPRESARIAL

7393 ASSISTENTE DE VENDAS 7455
PROGRAMA DE ESTÁGIOS AKZONOBEL 2016 –
TÉCNICO – ITUPEVA E JUNDIAÍ

7500 ESTETICISTA OU ESTAGIÁRIA

7394 PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO 7456 ESTAGIÁRIO EM T.I 7501 DEPILADORA DESIGN DE SOBRANCELHA

7395 PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO 7457 ESTAGIÁRIO 7502 CONSULTORA DE VENDAS

7398 DESENVOLVEDOR WEB 7458 SUPERVISOR DE PCP DE ESTAMPARIA DIGITAL 7504
ESTÁGIO REMUNERADO - ENGENHARIA DE
PRODUÇÃO/MATERIAIS

7399 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 7459 AUXILIAR DE FARMÁCIA 7505 ESTAGIÁRIO SUPORTE DE T.I

7400 ESTÁGIO ENGENHARIA 7460 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 7506 ANALISTA CONTÁBIL DE CUSTOS

7510 ESTAGIÁRIO 7461 AUXILIAR DA COORDENAÇÃO 7507 OPERADOR A TELEATENDIMENTO

7508 TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 7462 ESTAGIÁRIO



SAÚDE 07
18 outubro 2015

Uma história de superação
Atendido desde os dois meses, Enzo está se superando a cada sessão.

A MIELOMENINGOCELE, UM DEFEITO
CONGÊNITO RESULTANTE DO FECHAMENTO
INCOMPLETO DA MEDULA ESPINHAL
DURANTE A QUARTA SEMANA DE
GESTAÇÃO, TEM COMO IMPORTANTE
COMPLICAÇÃO A HIDROCEFALIA. O
cérebro é envolvido por um líquido, o líquor,
cujo acúmulo leva ao edema cerebral, que
deve ser corrigido o quanto antes para se
evitarem lesões importantes no Sistema
Nervoso Central (SNC). Essas são as
dificuldades pelas quais Enzo Gabriel
Aurélio vem passando desde que nasceu, há
dois anos.
A mãe de Enzo, Ana Cláudia Ribeiro, relatou
que ele foi submetido a uma cirurgia para a
correção da Mielomeningocele logo após o
nascimento, e no oitavo dia de vida foi
submetido a uma cirurgia para a drenagem
do líquor acumulado no SNC e consequente
redução do edema. Além de ter sido
submetido a diversos tratamentos,
inclusive com hidrogel, Enzo tem
demonstrado significativa evolução na
Clínica da Saúde, do Centro Universitário
Padre Anchieta, onde está em tratamento
desde os dois meses de idade, por
recomendação do médico que acompanhou
o caso. “Durante a gestação, cheguei a ouvir
que o melhor destino seria o aborto. Hoje, é
visível que ele é uma criança ativa. O Enzo
veio para me mostrar que precisamos ver o
lado bom de tudo.”
Segundo a professora Tathiana Ghisi de
Souza, especialista em atendimento de
bebês e supervisora da Clínica da Saúde na
área de Fisioterapia Neurofuncional, “o termo-
chave no atendimento de bebês é estimulação
precoce. O bebê deve ser encaminhado para a
fisioterapia sempre que tiver algum fator de risco
de alterações no seu desenvolvimento motor. Um

grande erro, infelizmente ainda muito cometido, é
esperar que a criança apresente alguma alteração
para encaminhá-la para a fisioterapia. Essa
espera faz com que a criança perca a melhor fase

meses, devido à formação de novas conexões”.
O atendimento de bebês deve ser diferenciado, e
o terapeuta precisa saber reconhecer os sinais de
estresse, pois trabalhar com a criança além do

que ela consegue suportar pode ser mais
prejudicial do que benéfico. “É este
diferencial que tento passar para os alunos
na clínica, ou seja, que o bebê e a mãe
precisam ser conquistados inicialmente
para que tenham confiança no terapeuta e
com isso a terapia seja prazerosa.
Costumo dizer que apenas 50% do
t r a t a m e n t o d e f i s i o t e r a p i a é
responsabilidade do terapeuta, isso em
qualquer área, pois para um tratamento
gerar resultado, ele tem que ser feito
constantemente. Por isso a mãe participa
ativamente dos atendimentos e aprende
os exercícios; assim ela pode realizar as
atividades com a criança no dia a dia, e a
criança nem percebe, mas está
trabalhando e estranha menos os
exercícios que são realizados na clínica.
Procuramos trabalhar da maneira mais
lúdica possível, chamando a atenção da
criança para algo de seu interesse e
direcionando os exercícios e brincadeiras
de acordo com o objetivo a ser alcançado,
buscando sempre a maior independência e
funcionalidade do paciente”, concluiu a
professora.
Para receber atendimento na Clínica
da Saúde do UniAnchieta, o
interessado precisa se inscrever,
apresentando o encaminhamento
médico que indica a necessidade de

reabilitação. Os atendimentos são feitos às
segundas, terças, quintas e sextas-feiras,
das 8h30 às 11h30. As inscrições podem ser
feitas na secretária da Clínica, localizada no
Campus Prof. Pedro C. Fornari.

para ser estimulada, que são os primeiros seis meses
de vida, quando a plasticidade cerebral está presente
de maneira acentuada devido ao rápido crescimento
do SNC nesse período. O cérebro do bebê
praticamente dobra de tamanho nos primeiros seis

Duração:

O que faz:

Onde atua:

Perfil do aluno:

Vestibular 2016. Inscrições abertas! Mais informações no site www.anchieta.br ou pelo telefone 0800 772 8445

8 períodos semestrais (4 anos)

O profissional de fisioterapia trata e recupera acidentados, portadores de distúrbios neurológicos, atua na prevenção de

doenças e lesões, além de diagnosticar e tratar problemas causados por má-formação, acidentes ou postura incorreta.

Hospitais, clínicas especializadas, escolas, clubes, unidades de saúde, empresas, academias, entre outros.

Para o estudante de fisioterapia ser bem-sucedido, é fundamental ter interesse pelo bem-estar dos outros, além de

equilíbrio emocional, facilidade de comunicação e sensibilidade.

Conheça um pouco sobre o curso de Fisioterapia

Enzo em um dos atendimentos na Clínica da Saúde
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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)


