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Dando continuidade aos debates sobre as diversas

áreas da engenharia, está em pauta a Engenharia de Alimentos:

a abrangência da área, a atuação do profissional.
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Homenagem a Pedro C. Fornari
marca a comemoração dos
74 anos do Grupo Anchieta
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A FUNDAÇÃO DAS ESCOLAS PADRE ANCHIETA É COMEMORADA NO DIA 8 DE DEZEMBRO, DIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.

Em cerimônia marcada pela emoção na comemoração dos 74 anos de
sucesso do Grupo Anchieta, foi inaugurado oficialmente o busto do
Professor Pedro Clarismundo Fornari, na manhã do último dia 8, no
campus universitário que leva seu nome.
Familiares e amigos do homenageado estiveram
presentes, prestando tributo ao professor que fundou a
instituição e recordando o seu legado de idealismo,
competência e dedicação, que segue norteando a
história do Grupo.
Essa história começou em 1941, quando um grupo de
quatro professores, liderado pelo professor Pedro
Fornari, fundou as Escolas Padre Anchieta, em Jundiaí.
A ideia era oferecer educação de qualidade, com foco
na qualificação profissional. Logo em seguida, começou
a ser estruturada a educação de base, hoje
denominada ensino fundamental e ensino médio.
Desde então, a instituição se expandiu e se consolidou
como referência no ensino, em Jundiaí e em seu
entorno. Essa trajetória de sucesso e a participação de seus idealizadores,
marcadamente na pessoa de Pedro C. Fornari, foram motivo de lembranças e
emoção na cerimônia de inauguração do busto.

Muito emocionado, o professor Paulo Geraldo Bevilacqua relatou que sua
história começou nas Escolas Padre Anchieta em 1951, lecionando latim e
português nos cursos do ginásio. “

”
Para o Dr. Noberto Mohor Fornari, Diretor-Presidente
do Grupo Anchieta e filho de Pedro, “é uma declaração
de que meu pai, o professor Pedro C. Fornari,
permanece vivo no coração de todos os que o
conheceram. Seu nome serve de inspiração para
centenas de pessoas que, sonhando, cruzarão os

degraus da escalada do sucesso, levarão os estudos com persistência,
transformando o mundo em um lugar melhor”.

Agora a minha longevidade me dá a
oportuníssima honra de poder testemunhar a
minha gratidão por alguém a quem muito devo,
se algum mérito tiver em minha vida. O Pedro
não era apenas o diretor e, sim, nosso amigo.
Fiquei alguns anos fora, até que recebi o convite
para voltar a lecionar, desta vez na Faculdade
de Letras. Pedro Clarismundo Fornari, clarão do
mundo, você iluminou o caminho de todo
mundo. Obrigado por ter iluminado o meu.

‘‘É uma declaração de que meu pai, o
professor Pedro C. Fornari, permanece vivo
no coração de todos os que o conheceram. Seu

nome serve de inspiração para centenas de
pessoas que, sonhando, cruzarão os degraus da

escalada do sucesso, levarão os estudos com
persistência, transformando o mundo em um

lugar melhor”

Descerramento do busto do Prof. Pedro C. Fornari
Família Fornari

emocionada com a homenagem
Professor Paulo Geraldo Bevilacqua



O que é a
Engenharia de

alimentos?
ENTRE OS PROFISSIONAIS ENGENHEIROS, OS EGRESSOS DO CURSO DE ENGENHARIA
DE ALIMENTOS SÃO CONTEMPLADOS NA REGIÃO  COM UM CAMPO DE TRABALHO EM
FRANCA EXPANSÃO.
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Curso:

Pesquisa:

Nome do Orientador:

Breve resumo da pesquisa:

Como estásendo a experiência

Pedagogia

Alfabetização de crianças

estrangeiras: desafios enfrentados pelos
professores

Professora Ma.

Daniela Gaspar Pedrazzoli Bagnasco

Durante dois anos trabalhando na área
da educação, tive a experiência de
trabalhar com crianças estrangeiras, e
surgiram questionamentos sobre como
seria alfabetizar uma criança nessas
condições; alguns dos questionamentos
foram a respeito da relação entre
professor e aluno, da relação da criança
com os demais alunos da sala, e ainda
sobre o processo de alfabetização dessa
criança: se foi semelhante ao das outras
crianças; se foi necessário modificar as
atividades; se foram atingidos os
objetivos esperados.

Considero esta experiência de extrema
importância para minha formação
a c a d ê m i c a . Te m s i d o m u i t o
enriquecedor ir a campo e buscar
respostas para meus questionamentos
por meio de entrevistas com professores
que já trabalharam com crianças
estrangeiras, além de poder conhecer
um pouco mais esse campo de pesquisa.
Sou muito grata a minha orientadora,
pelo apoio e pelos esforços que ela tem
empenhado para me auxiliar, e também
sou muito grata à instituição e ao Comitê
de Extensão e Pesquisa, por essa
singular oportunidade de formação.

?

Jenifer Gésica
Magalhães do
Nascimento

PERFIL
INICIAÇÃO CIENTIFICA

A GRANDE QUANTIDADE DE INDÚSTRIAS
ALIMENTÍCIAS EM JUNDIAÍ CRIA A
DEMANDA POR ENGENHEIROS DE
ALIMENTOS, SEJA ÁREA DE INSUMOS
(INGREDIENTES E EMBALAGENS) OU NA
C O N D U Ç Ã O D O S P R O C E S S O S
PRODUTIVOS, QUE VÃO DESDE A ESCOLHA
DA MATÉRIA-PRIMA ATÉ A PRODUÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO DOS MAIS VARIADOS
TIPOS DE ALIMENTOS. Além disso, as áreas de
vendas técnicas, de pesquisa e desenvolvimento
de novos produtos, de controle e garantia da
qualidade são campos de atuação muito
promissores.
A Engenharia de Alimentos é uma área de
conhecimento específica, capaz de englobar
todos os e lementos re lac ionados à
industrialização de alimentos, e que favorece o
desenvolvimento profissional, pela atuação em
empresas do setor ou em instituições de
pesquisa, no ensino superior ou na elaboração de
políticas de preservação da saúde pública e
setores de fiscalização.
Segundo a professora Ma. Nirse Ruscheinsky
Breternitz, coordenadora do curso de Engenharia
de Alimentos do UniAnchieta, “os nossos alunos

encontram muitas oportunidades de estágio e
trabalho nas empresas da região e fora dela
também, dando início à sua inserção no mercado
de trabalho. Essas oportunidades permitem que
os alunos adquiram experiência ainda durante a
realização do curso. Por isso é que temos uma
ótima e rápida absorção dos nossos formandos
no mercado de trabalho regional. ”
Sobre o perfil do engenheiro de alimentos, o
senso de responsabilidade e a postura ética são
características fundamentais para o exercício
competente da profissão, já que os processos
produtivos e a manipulação de alimentos podem
influenciar diretamente a saúde e o bem-estar da
população.

O curso de Engenharia de Alimentos do
UniAnchieta é oferecido no período
noturno, com duração de 10 períodos
semestrais (cinco anos). O vestibular para
ingresso neste e em outros cursos da
instituição está com as inscrições abertas.
Outras informações sobre o curso e sobre a
instituição se encontram no site
www.anchieta.br ou podem ser obtidas
pelo telefone 0800 772 8445.
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DIANTE DE UM MERCADO CADA VEZ MAIS COMPETITIVO, DA
AMPLA CONCORRÊNCIA E DA LIMITAÇÃO DE RECURSOS, A
FILOSOFIA DA MANUFATURA ENXUTA COM ALTO NÍVEL DE
QUALIDADE TEM SIDO ALVO DA GRANDE MAIORIA DAS
ORGANIZAÇÕES.
Baseando-se no sucesso alcançado por empresas como Toyota e
Motorola, nas quais surgiram as principais metodologias utilizadas
atualmente, o Lean Manufacturing e o Lean Six Sigma, muitas empresas
de diversos segmentos têm buscado profissionais com essa formação
para a implementação dessa cultura em seus processos, principalmente
os profissionais da área da Engenharia.
Considerando esse contexto, que implica mudanças nas organizações e
no perfil dos futuros engenheiros, que deverão ter a filosofia do Lean Six
Sigma como parte integrante de sua formação, o Centro Universitário
Padre Anchieta teve a iniciativa de realizar o treinamento de Green Belts,
que são líderes capacitados para a coordenação de projetos de Lean Six
Sigma. Os estudantes das duas primeiras turmas que concluíram o curso
participaram de uma solenidade de encerramento, realizada no último dia
5 de dezembro.
O treinamento teve um conteúdo aprofundado das metodologias

Metodologia Seis Sigma é
tema de curso no UniAnchieta

SOLENIDADE MARCOU A CONCLUSÃO DO CURSO PELAS DUAS PRIMEIRAS TURMAS. EXPECTATIVA É DE QUE O CURSO SEJA REEDITADO EM 2016.

aplicadas, bem como um projeto prático aplicado em sala de aula para que
o conhecimento fosse mais bem absorvido, o uso do laboratório para
análise dos dados com utilização de software apropriado e o
compartilhamento de experiência vivida na prática. Com essa
metodologia, as equipes trabalharam semanalmente em seus projetos,
praticando cada técnica aplicada em sala de aula.
Segundo Wagner Lima, que ministrou o curso,

“Todas as expectativasforam atingidas,sendo proporcionada aos estudantes

uma bagagem sólida para que possam aplicar a metodologia nas

organizações, deforma eficiente e eficaz, e para que nós continuemos com

mais turmas no próximo ano, levando um diferencial para os alunos e para

as empresas que enviam seus colaboradores para a realização do curso no

Anchieta. Quero agradecer a todos os que contribuíram para osucesso do

curso e em especial ao coordenador, Claudio Dalmolim, pela idealização e

atenção durante todo o tempo.

Primeira turma de formandos. Que venha as próximas

Certificado assinado
Professor Cláudio Dalmolim e Wagner Lima

aos comprimentos da formanda Hora de comemorar Professor Wagner e o formando César
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João Anzanello Carrascoza
visita UniAnchieta e
concede entrevista

PARA O ESCRITOR E PROFESSOR, CONTEMPLAR A FAMÍLIA EM SUAS OBRAS É UMA FORMA DE EXERCER A SENSIBILIDADE.

AUTOR DE CADERNO DE UM
AUSENTE (COSAC NAIFY, 2014),
QUE OBTEVE O SEGUNDO LUGAR
NO PRÊMIO JABUTI DESTE ANO,
JOÃO ANZANELLO CARRASCOZA
AFIRMA QUE A OBRA É UM
EXERCÍCIO DE CONTENÇÃO, EM
QUE SE PARTILHA NÃO O PRANTO,
MAS A AUSÊNCIA SILENCIOSA. O
escritor é também professor
universitário há mais de 20 anos e
publicou quase 30 livros de ficção,
entre contos, infanto-juvenis e
romances.
Presente no VIII Simpósio de Letras,
real izado no UniAnchieta em
novembro último, o escritor nos
concedeu uma entrevista na qual
comenta as escolhas por trás de suas
técnicas e o impacto da experiência de
aprendizado em sua obra.

1. O modo como seu pai o
estimulou ainda é uma forma
eficaz de os pais cativarem os
filhos pela literatura?

2. A atuação como professor ajuda
na sua escrita? Como você
costuma orientar seus alunos?

Meu pai me contava histórias, e isso
amplia a nossa experiência e a nossa
criatividade diante do que é sensível.
O estímulo artístico em casa ainda é a
melhor forma, são as nossas
influências, e esses são pontos
fundamentais para consolidar as
escolhas. Eu trabalho muito com o
núcleo familiar. É prazeroso esse
tema, é algo que te incomoda e ao
mesmo tempo te sensibiliza.

O grande trabalho para quem é
docente é o afeto, criar vínculos. As
pesquisas são interligadas, a

conv ivênc ia é produt iva e
inspiradora. Nós, professores,
construímos uma rede de afeto,
acabamos convivendo mais com os
nossos alunos do que com nossos
familiares. Acabamos aprendendo
mais em sala de aula do que
ensinamos. É uma aventura de se
relacionar com o próximo, de abrir
novos caminhos e de dedicação ao
próximo.

Sempre estive atento ao projeto
gráfico, aos detalhes de impressão,
à materialidade da história e, claro,
ao trabalho na publicidade, no qual
o texto é ancorado em imagens.
Fico pensando em tudo, é como um
ímã. Eu acredito que eu possa
opinar, defendendo o que está ali.

3. A preocupação com o projeto
gráfico de seus livros está
ligada ao fato de você ser
professor de publicidade?

4. A morte também ocupa o
centro de sua literatura. De que

maneira você encara a questão
da morte no cotidiano? Ela o
preocupa?

5. Você tem alguma dica para
quem pretende se tornar
escritor?

A morte está ali e ela é inevitável.
Ao mesmo tempo, é algo simbólico,
u m a r e n o v a ç ã o , u m a
transformação. A morte é pior para
quem vai. Aquela pessoa que foi
embora nunca mais vai ver
ninguém, já quem está aqui deixou
de ver uma pessoa apenas. É
necessário valorizar o que você
tem. A morte é desafiante e pode
acontecer a qualquer momento.

Antes de você ser um escritor, você
precisa ser um leitor. A maneira
como você vai transmitir e
concretizar a ideia no papel, o
vocabulário, a compreensão do
outro, sentir. É uma forma diferente
de ver o mundo. Eu sempre digo
que antes de você escrever, você
precisa ler, e ler muito.

Com esse sorriso é fácil afirmar que a palestra foi ótima

Os alunos marcaram presença no evento
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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!

CÓD VAGA CÓD VAGA CÓD VAGA

5256 ESTAGIÁRIO DE ENFERMAGEM 7548 ESTÁGIO ATENDIMENTO 7607 PROGRAMADOR DE SERVIÇOS - TEMPORÁRIO

6886 ESTÁGIO DE ADMINISTRAÇÃO 7549 ASSISTENTE DEPARTAMENTO PESSOAL 7608 ESTAGIÁRIO ADMINISTRATIVO

7147 AUXILIAR TÉCNICO TELEFONIA 7551 ENGENHEIRO DE OBRAS 7609 AUXILIAR DE VENDAS

7180 ENFERMEIROS 7552 ANALISTA CONTÁBIL 7611 TRAINEE - CONSULTOR EXECUTIVO DE VENDAS

7226 ESTÁGIO DE LABORATÓRIO 7553 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 7612 ASSISTENTE DE MÍDIA SOCIAL

7247 MECÂNICO DE AUTOS 7554 TÉCNICO ELETRÔNICO 7613 ESTÁGIO T.I

7334 ESTÁGIO EM EDUCAÇAO FÍSICA 7555 ANALISTA DE SISTEMA 7614 ESTAGIÁRIO COMÉRCIO EXTERIOR

7422 ANALISTA DE SUPORTE TÉCNICO 7557 ASSISTENTE DE PROJETOS 7615 ESTAGIÁRIO EM COMUNICAÇÃO

7440 REPRESENTANTE COMERCIAL 7558 ENGENHEIRO ELÉTRICO 7616 ANALISTA FISCAL

7450 TÉCNICO DE INJEÇÃO DE ALUMÍNIO 7559 ESTAGIÁRIO 7617 ESTAGIÁRIO DE ANÁLISE SENSORIAL

7451 PROFESSORA DE BERÇARIO 2 7560
ESTÁGIO EM COMÉRCIO

EXTERIOR/ADM/MARKETING
7618 ESTÁGIO ADMINISTRATIVO

7454 PROFESSOR FUNDAMENTAL 1 7561 ESTAGIÁRIO PARA ASSESSORIA JURÍDICA 7619 ESTÁGIO EM SEGURANÇA ALIMENTAR

7460 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 7564 ESTÁGIO EM ADMINISTRAÇÃO 7620 AUXILIAR FINANCEIRO

7461 AUXILIAR DA COORDENAÇÃO 7565 ESTÁGIO EM COMÉRCIO EXTERIOR 7622 NUBE - TECNOLOGIA - OE 133806

7469 ANALISTA DE T.I JUNIOR 7566 ESTÁGIO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 7624 ESTAGIÁRIO ADMINISTRATIVO

7480 AUXILIAR DE CONTAS A RECEBER 7567 TÉCNICO DE CAMPO 7625
ESTÁGIO NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E

LICITAÇÕES

7481 COMPRADOR 7568 ESTAGIÁRIO DE DIREITO 7626
SOLUTION ENGINNER/PROFESSIONAL

SERVICES; TECHNICAL SUPPORT

7489 CONSULTOR DE VENDAS 7569
INSTRUTOR DE PROGRAMAÇÃO PARA CRIANÇAS

- FULL TIME - JUNDIAÍ
7627 MARKETING E COMUNICAÇÃO

7492 INSTRUTOR DE PILATES 7570 PROJETISTA DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO 7628 MARKETING E COMUNICAÇÃO

7493 INSTRUTOR DE PILATES 7571 ASSISTENTE DE DIRETORIA 7629
ESTAGIÁRIO EM VENDAS INTERNAS E

MARKETING

7499 DEPARTAMENTO JURÍDICO EMPRESARIAL 7572 ESTÁGIO COMERCIAL 7630 METROLOGISTA

7500 ESTETICISTA OU ESTAGIÁRIA 7573 ESTÁGIO T.I 7631 TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO

7501 DEPILADORA DESIGN DE SOBRANCELHA 7574 LÍDER DE PRODUÇÃO 7632 ESTAGIÁRIO PARA NATAÇÃO

7507 OPERADOR A TELEATENDIMENTO 7575 ANALISTA DE PLANEJAMENTO DE MERCADO 7633 ESTAGIÁRIO EM COMUNICAÇÃO

7510 ESTAGIÁRIO EM FARMÁCIA 7578 COLORISTA TEXTIL 7635 ESTAGIÁRIO EM INFORMÁTICA

7511 ESTAGIÁRIO DE DIREITO 7579 ANALISTA DESENVOLVEDOR JR. 7636 ESTÁGIO

7523 ESTAGIÁRIO DE DIREITO 7580 AUXILIAR DE INFORMÁTICA 7637 NUBE - ENGENHARIA MECÂNICA - OE 133877

7525
ASSISTENTE DE TÉCNICO DE SEGURANÇA NO

TRABALHO
7582 ASSISTENTE DE FATURAMENTO 7638 ESTAGIÁRIO ADMINISTRAÇÃO - FINANÇAS

7526 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 7583 VENDEDOR DE VEÍCULOS 7639 ESTAGIÁRIO ENGENHARIA

7527
ESTÁGIO PARA NÍVEL SUPERIOR DE

ENFERMAGEM
7584 ANALISTA CUSTOS 7640 ESTAGIÁRIO

7529 AUXILIAR DE FARMÁCIA - NOTURNO 7585 VENDAS 7641
ESTAGIÁRIO PARA RECEPÇÃO DO AMBULATÓRIO

DE ESPECIALIDADES DA FMJ

7530 ANALISTA DE CONTAS A RECEBER/COBRANÇA 7586 TÉCNICO ELETRÔNICA 7642 SUPORTE

7532 ESTAGIÁRIO DE T.I 7588 FORNEIRO 7643 ESTAGIÁRIO

7533 ASSISTENTE FISCAL 7589 CORTADOR 7644 ESTAGIÁRIO

7534 ESTAGIÁRIO EM ENGENHARIA MECÊNICA 7590 OPERADOR DE FURADEIRA 7645 ENGENHARIA QUÍMICA/MATERIAIS

7535 AUXILIAR COMERCIAL 7591 SERIGRAFISTA 7646 ENGENHARIA QUÍMICA/MATERIAIS

7536 AUXILIAR DE GARANTIA DA QUALIDADE 7592 ESTÁGIO EM ADMINISTRAÇÃO 7647 ESTÁGIO TÉCNICO EM QUÍMICA

7538 NUTRICIONISTA 7593 TÉCNICO DE ENFERMAGEM 7648 ESTAGIÁRIO

7539 ESTÁGIO EM PEDAGOGIA 7594 ESTÁGIO EM ADM/GESTÃO COMERCIAL 7649 TÉCNICO EM NUTRIÇÃO

7540 AUXILIAR DE ENGENHARIA 7595 ESTAGIÁRIA CLÍNICA PSICOLOGIA - MATUTINO 7650 ESTAGIÁRIO

7541 LÍDER DE ARMAZÉM 7597 ESTÁGIO EM ADM / CONTÁBEIS 7651 ESTAGIÁRIO

7542 TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE EMPILHADEIRA 7598 ESTÁGIO EM ENGENHARIA DE PRODUTOS 7652 ASSISTENTE JURÍDICO

7543 AUXILIAR DE PCP 7599 DESENHISTA PROJETISTA 7653 OPERADOR DE PRODUÇÃO

7544 CORRETOR DE IMÓVEIS 7600 ASSISTENTE TÉCNICO DE ENGENHARIA 7654 AUXILIAR DE DESCRIÇÃO

7545 REPRESENTANTE COMERCIAL 7602 PROJETOS 7655 CONTADOR

7547 ESTÁGIO COMERCIAL 7604 OPERADOR DE ETE 7656 PROGRAMADOR DE CNC

7658 ESTAGIÁRIO 7606 ESTAGIÁRIO NA ÁREA ADMINISTRATIVA 7657 ESTÁGIO COMÉRCIO EXTERIOR
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O destino do 13º salário
em tempos de crise

Acesso às dependências de
campus universitário é tema

de trabalho acadêmico

ECONOMIA

CONHECIMENTO

POUPAR O DINHEIRO OU USÁ-LO PARA PAGAR DÍVIDAS SÃO OS MELHORES DESTINOS PARA ESSA RENDA EXTRA.

PROJETO OBJETIVOU INCREMENTAR A PREPARAÇÃO DOS ESTUDANTES PARA O MERCADO DE TRABALHO.

O FINAL DO ANO CHEGOU E COM ELE UMA
RENDA ADICIONAL NO BOLSO DOS
TRABALHADORES: O 13º SALÁRIO. A
primeira parcela já foi paga, e a segunda será
disponibilizada aos trabalhadores até o dia 18 de
dezembro, conforme a legislação. Apenas a
segunda parcela será paga aos trabalhadores
que solicitaram o adiantamento da primeira nas
férias.
Neste ano, em meio à crise econômica, muitos
brasileiros devem usar o dinheiro para quitar
dívidas ou investir uma parte dele, já que o
cenário econômico desfavorável e os
imprevistos da vida pessoal tornam a reserva
financeira uma necessidade.
Uma pesquisa realizada pelo Serviço de
Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela
Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas
(CNDL) mostra que quase um terço dos
consumidores que recebem o dinheiro extra no
final do ano planejam economizar ou investir
essa renda. Entre os que não pretendem gastar
tudo no Natal, 30% têm como objetivo quitar as
dívidas.

Confira algumas dicas do economista Marino Mazzei Jr., professor do UniAnchieta, para o uso do 13º salário:

Considere que o início do ano traz gastos extras, como IPVA, material escolar, IPTU e a
cobertura dos cheques pré-datados eventualmente emitidos nas compras de Natal e nas
férias, portanto é conveniente fazer uma reserva de recursos.4

Finalmente, evite o consumo de alimentos e bebidas importados, pois a taxa de câmbio está
muito desvalorizada, o que encareceu muito esses produtos. Prefira produtos nacionais e
tenha bom senso nas compras.7

Em janeiro, o comércio promove liquidações, com preços bem mais baixos do que os
encontrados nos meses de novembro e dezembro. Deixe para comprar no início do ano os itens
que não sejam prioritários e os presentes que possam ser dados após as festas.5

Tenha consciência de que as perspectivas e expectativas são de um próximo ano de
dificuldades para a economia, o que deve comprometer ainda mais a estabilidade do emprego.
Assim, investir agora para não faltar no futuro sempre será uma alternativa coerente.6

Considere que a renda extra do 13 pode e deve ser utilizada prioritariamente para quitar

dívidas, mesmo que não vencidas, referentes a cobertura de cheque especial e saldos de
cartão de crédito. Essas linhas de crédito apresentam as mais altas taxas de juros do mercado.

⁰

3
CREDIT CARD

000 000 000 000

Faça uma lista de prioridades e despesas para o próximo ano: materiais escolares,
mensalidade da academia, escola de inglês, parcela do carro etc.2

Não use o dinheiro todo de uma vez. Sair comprando não é a melhor opção e nem
sempre a compra por impulso é bem-sucedida.1

ESTUDANTES DO OITAVO PERÍODO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
ELABORARAM UM PROJETO DE MELHORIA DO ACESSO DE VEÍCULOS ÀS
DEPENDÊNCIAS DO UNIANCHIETA, NOS HORÁRIOS DE ENTRADA E SAÍDA
DOS ALUNOS, ASSIM COMO PROPUSERAM MELHORIAS NO
DIMENSIONAMENTO DOS LOCAIS DE ESTACIONAMENTO DE VANS
ESCOLARES, CARROS E MOTOS.
Os alunos desenvolveram os trabalhos durante o segundo semestre de 2015, na
disciplina de Logística Integrada, e apresentaram os resultados no último dia três
de dezembro. O projeto abordou propostas individuais para os diversos problemas
identificados, envolvendo não apenas a área interna da instituição, mas também os
problemas que afetam a comunidade no entorno.
Além de permitir a aplicação do conteúdo da disciplina, o projeto proporcionou a
interação entre os alunos, que formaram grupos com grande quantidade de
componentes, simulando as dificuldades que enfrentarão na vida profissional,
como organização de grupos de trabalho, distribuição de tarefas e
acompanhamento de prazos e resultados, implementando mudanças e melhorias

no processo, identificação e avaliação de possibilidades,
comprometimento com prazos e objetivos, assim como a apresentação de
propostas para superiores e ações que envolvem os demais
colaboradores.

Professores orgulhosos pela apresentação do grupo
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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
Filosofia (NOVO)

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 (NOVO)
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 Ambiental

Processos Químicos

Gestão de Recursos Humanos
Gestão de Turismo (NOVO)
Logística

Visagismo, Estética e Terapia Capilar (NOVO)


