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PÓS-GRADUAÇÃO

A especialização que
sua carreira profissional

precisa está aqui

GRUPO ANCHIETA EM FOCO | EXPEDIENTE: Enderson Carvalho -
MTB 64.761/SP;  IMPRESSÃO: Lauda Editora; CONTATO: claudiac@anchieta.br

Claudia Cervantes Starke;

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
pósgraduação, 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

Título de pós-graduação é essencial para os profissionais que buscam
ascensão na carreira e um diferencial no currículo

A SITUAÇÃO ECONÔMICA MUNDIAL ESTÁ
G E R A N D O N O V O S P A D R Õ E S D E
CONCORRÊNCIA. O ambiente empresarial está
marcado pelo imperativo das mudanças. O
crescimento profissional está mais dependente da
formação escolar qualificada e expoente.

A PÓS-GRADUAÇÃO UNIANCHIETA oferece um
projeto acadêmico que se caracteriza como
especialista, coerente e criativo, desenvolvendo o
ensino, a extensão e a pesquisa por meio de
consistentes diálogos com as circunstâncias e as
estratégias dos atores locais.

O aluno pode montar um plano de estudo que realmente o qualifica para os desafios da vida

profissional na atualidade, em um curto período de tempo;

A carga horária do curso é integralmente alinhada com a área do conhecimento;

O corpo docente possui longa experiência profissional e acadêmica;

A extensão proporciona contatos com as maiores empresas da região e contribui para a inserção

do aluno no mercado de trabalho;

A pesquisa de conclusão de curso é desenvolvida em harmonia com o ambiente corporativo;

NA PÓS-GRADUAÇÃO UNIANCHIETA:
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GESTÃO E NEGÓCIOS

Formando líderes para um
mercado cada vez mais exigente

Q U A I S S Ã O A S P R I N C I P A I S

C O M P E T Ê N C I A S D O S L Í D E R E S

EMPRESARIAIS? ESSA RESPOSTA NÃO É

S I M P L E S , P O I S D E P E N D E D A S

CIRCUNSTÂNCIAS E DAS AÇÕES MAIS

IMPACTANTES SOBRE O ESTADO DE

COISAS. NA ATUALIDADE, EM FACE DOS

MÚLTIPLOS ACONTECIMENTOS, SEM

D Ú V I D A M E R E C E D E S T A Q U E A

CAPACIDADE ANALÍTICA SOBRE A

COMPLEXIDADE SISTÊMICA. O saber que o

decisório empresarial é complexo por natureza.

A decisão que aparece na forma simples pode

trazer sérias implicações aos outros elementos a

ela relacionados, e a decisão aparentemente

complexa, no limiar das coisas, pode provocar

impactos fracos ao conjunto.
O estudante que atua ou deseja atuar na área de

Gestão e Negócios tem que buscar o

aprimoramento técnico que permita a

constituição e a consolidação da competência

analítica de cenários complexos. O ponto de

• Gestão e Gerenciamento Integrado de Resíduos

Sólidos

• MBA em Auditoria e Contabilidade Internacional

• MBA em Análise Econômica

• 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

• MBA em Projetos da Educação Corporativa

CURSOS OFERECIDOS

O profissional que se especializa na área de Gestão e Negócios do UniAnchieta sai preparado para atuar
de forma dinâmica e produtiva

partida é a apreensão dos modelos de gestão e as

funcionalidades que se verificam no âmbito das

empresas, por exemplo, as dimensões do

mercado, a operação e o seu particular de

processos e produtos, a gestão de pessoas, as

finanças corporativas envolvendo as ações de

curto e longo prazo, entre outras funções.
O segundo movimento importante envolve a

busca de conhecimentos sobre os fatores

exógenos e influentes na dinâmica empresarial.

A situação dos preços, por exemplo, pode

favorecer ou prejudicar as condições

operacionais e financeiras das empresas. O

marco regulatório que o governo impõe a

determinado segmento produtivo pode afetar a

decisão de projetos e as respectivas previsões de

retornos.
O terceiro passo é a compreensão do

planejamento, em outros termos, onde se está e

para onde se deseja ir, o longo prazo capaz de

gerar bons resultados à empresa e ao conjunto

da sociedade. Enfim, frente aos desafios

profissionais e acadêmicos, o comportamento do

estudante deve se pautar pela forma

investigativa e reflexiva científica, sempre em

total respeito ao pensamento expoente.
Sem dúvida, esse é o caminho para se fortalecer

o posicionamento dos líderes empresariais e se

alcançar o conhecimento que realmente

proporciona a compreensão dos fenômenos

complexos e as soluções mais apropriadas para

cada caso.

O estudante que atua ou
deseja atuar na área de

Gestão e Negócios tem que buscar o
aprimoramento técnico que permita a
constituição e a consolidação da
competência analítica de cenários
complexos.

Veja mais no site www.anchieta.br



• Alfabetização e Letramento

• Gestão Educacional (1.000h)

• Língua Inglesa

• Neurociências em Educação

• Psicopedagogia Clínica e

Institucional

CURSOS OFERECIDOS
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EDUCAÇÃO

A formação continuada
melhora a inserção

profissional dos professores
A Pós-graduação UNIANCHIETA oferece cursos que estão conectados com o atual cenário da Educação

A S O C I E D A D E B R A S I L E I R A ,
ESPECIALMENTE NAS ÚLTIMAS DÉCADAS,
PASSOU POR MUDANÇAS INCOMUNS,
DIGA-SE DE PASSAGEM, SOBRE AS QUAIS
POUCO OU NADA SE REFLETE E SE DIZ,
MAS, SEM DÚVIDA, É A FORÇA DESSAS
M U D A N Ç A S Q U E S A C O D E O S
COMPORTAMENTOS HUMANOS.
A priori, no anseio de se contribuir com tal
acuidade, no campo dos caminhos
profissionais, por exemplo, aponta-se em voz
alta que o fenômeno da socialização dos
conhecimentos, realizada muitas vezes por
meio de tecnologias, é uma das alterações que
mais influenciaram e seguem influenciando o
estado de coisas.
As relações de causa e efeito proporcionadas
pela socialização dos conhecimentos são mais

salientes no denominado Mundo da Educação.
Para ficar em um exemplo, o ambiente da sala
de aula está totalmente mudado, haja vista
que o comportamento discente agora assume
domínios antes reservados exclusivamente ao
mestre, e este pode ampliar os seus
conhec imentos com uma gama de
experiências, de dentro e fora da sala de aula,
vividas por ele ou por outros muito distantes
dele, todas relacionadas ao objeto.
O professor, enquanto sujeito e predicado
dessa nova perspectiva, tem que alcançar a
visão sistêmica, muito além das referências
teóricas fundantes, comportamento esse que
se monta como solução profissional. É o
imperativo da formação continuada,
provocado pelas circunstâncias históricas. Não
é um caminho limpo de contradições. Mas é,

não resta dúvida, a forma mais imediata e
inteligente de se ampliarem os horizontes.

o ambiente da sala de aula está

totalmente mudado, haja vista que o

comportamento discente agora assume

domínios antes reservados exclusivamente ao

mestre, e este pode ampliar os seus

conhecimentos com uma gama de

experiências, de dentro e fora da sala de aula,

vividas por ele ou por outros muito distantes

dele, todas relacionadas ao objeto.

Veja mais no site

www.anchieta.br
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ENGENHARIA E TECNOLOGIA

Inovação que vem
transformando a
cidade e a região

• Desenvolvimento de Sistema em

NET

• Engenharia da Produção

• Gestão e Controle de Obras

• Gestão de Processos e Qualidade

• MBIT – Master Business in

Information Techonology

CURSOS OFERECIDOS

É SABIDO QUE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
DE JUNDIAÍ ESTÁ TRABALHANDO
INTENSIVAMENTE PARA A CONSTRUÇÃO DE
UM SISTEMA LOCAL DE INOVAÇÃO, A SER
COMPOSTO, EM UM PRIMEIRO INSTANTE,
PELA INCUBADORA DE EMPRESAS E PELO
CENTRO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, ATÉ
A FUTURA IMPLANTAÇÃO DO PARQUE
TECNOLÓGICO, NESTE CASO, PREVISTO
PARA NOVEMBRO DE 2016.
São muitos os desafios; o primeiro deles é a
análise consciente e estratégica dos segmentos
produtivos que verdadeiramente reúnem a
capacidade endógena ao desenvolvimento
regional. Será o complexo metal-mecânico
consolidado na economia local? E as
potencialidades do complexo da Tecnologia de
Informação? A decisão deve respeitar a economia
política constituída na cidade e ser substanciada
por elementos técnicos. No tempo seguinte

Profissionais da
área de engenharia
e tecnologia contam
com um excelente
momento para o
desenvo lv imento
profissional

cumpre-se a constituição do arranjo institucional,
o que por sua vez auxiliará as decisões dos atores
locais envolvidos com a perspectiva da pesquisa e
o desenvolvimento de tecnologias.
Como se nota, uma série de decisões
estratégicas, entre todas, ainda resta o
desenvolvimento das competências profissionais
no sistema de pessoas das empresas. Este não é
um argumento pejorativo, mas sim uma
compreensão esclarecedora sobre as
providências necessárias à consolidação da
dinâmica inovadora local.
Os cursos de pós-graduação das áreas de
engenharias e tecnologias do UniAnchieta
assumem um papel diferente e especial perante
essa realidade. As engenharias, por sua
natureza, estão diretamente relacionadas com o
processo criativo e inovativo das empresas, em
linhas gerais, com a criação e o desenvolvimento
de bens e serviços. No período mais recente, em

nível mundial, viu-se o crescimento e a
consolidação do Complexo da Tecnologia de
Informação, enquanto o locus das oportunidades
de negócios. Na região de Jundiaí não é diferente.
Sendo assim, os seus profissionais também se
postulam como força e inteligência competitiva.

As engenharias, por sua

natureza, estão diretamente

relacionadas com o processo criativo e

inovativo das empresas, em linhas

gerais, com a criação e o

desenvolvimento de bens e serviços.

Veja mais no site

www.anchieta.br
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Instituição oferece três novas opções em especialização. Aulas terão início em março

DIREITO

PREMIUM

Pós-graduação UniAnchieta oferece
novos cursos da área de Direito

• MBA em Administração Hospitalar e Serviços de Saúde

• MBA em Processos Industriais

• MBA Executivo em Finanças com Enfase em Banking

• MBA em Gestão da Inovação Tecnológica

• MBA em Inteligência Estratégica

CURSOS OFERECIDOS

O CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ANCHIETA REÚNE EM SEU
CORPO SOCIAL DA ÁREA DE DIREITO MUITOS PROFISSIONAIS COM
LONGA EXPERIÊNCIA E ATUAÇÃO EXPOENTE EM INSTITUIÇÕES
PÚBLICAS E PRIVADAS.
Os cursos de Pós-graduação buscam a capacitação dos participantes sobre
temas fundantes e essenciais as Ciências Jurídicas, por meio de uma

OS CURSOS PÓS-GRADUAÇÃO UNIANCHIETA DA MODALIDADE
PREMIUM SE CARACTERIZAM PELA DIFERENCIAÇÃO E A FORMA
EXCELENTE DOS CONTEÚDOS, E ABORDAM OS CONHECIMENTOS
MAIS RELACIONADOS AO PENSAMENTO ESTRATÉGICO DAS
ORGANIZAÇÕES EMPRESARIAIS.

formação coerente e dialogada, tendo em vista o aperfeiçoamento
profissional e as reflexões sobre os fenômenos contemporâneos.
Para saber mais sobre os cursos ofertados e prazos para a matrícula das
novas turmas de 2015, basta acessar o site ou ligar para o
telefone 0800 772 8445.

www.anchieta.br

• Direito Administrativo

•

• Direito Tributário

CURSOS OFERECIDOS

Direito do Trabalho

Veja mais no site

www.anchieta.br
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Especialização na área de saúde
diferencia o profissional e colabora

para o crescimento na carreira

SAÚDE

CURSOS OFERECIDOS

• Enfermagem do Trabalho

• Enfermagem em Unidade de

Terapia Intensiva e Unidade

Coronariana

• Exercício Físico Aplicado a

Populações Especiais

IN COMPANY
A PÓS-GRADUAÇÃO UNIANCHIETA DA MODALIDADE IN COMPANY DESENVOLVE COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS POR MEIO DE SOLUÇÕES
TOTALMENTE ALINHADAS COM AS NECESSIDADES DO MUNDO CORPORATIVO. SÃO DESENVOLVIDOS INÚMEROS CURSOS EM EMPRESAS DA
REGIÃO DE JUNDIAÍ/SP.
Contate-nos para discutir a sua proposta!

Profissionais que possuem um curso de pós-graduação contam com mais oportunidades
NÃO É NENHUMA NOVIDADE DESTACAR QUE
QUANTO MAIS O INDIVÍDUO ESTUDA,
MELHORES SÃO AS SUAS CONDIÇÕES DE
D I S P U T A R O P O R T U N I D A D E S
PROFISSIONAIS, DE SE DESENVOLVER
COMO FORMADOR DE OPINIÃO E AINDA DE
OBTER O RECONHECIMENTO E O RESPEITO
PROFISSIONAL. Em tempos em que os
mercados se encontram cada vez mais saturados,
pequenos diferenciais se tornam grandes
possibilidades de ganho real no mundo
corporativo.

Uma das áreas em que o mercado tem se mantido
em alta e com níveis de contratação aquecidos,
sem dúvida alguma, é a saúde. Devido ao
envelhecimento da população e ao surgimento de
novas doenças, esse profissional é requisitado
para buscar soluções que possam amenizar o
sofrimento da população, selecionar o
tratamento adequado para as diversas
enfermidades e ainda prevenir que doenças
apareçam.
Como em qualquer mercado, porém, neste
também se destacam os profissionais que
contam com uma especialização. O profissional
pós-graduado encontra uma série de benefícios

no estabelecimento de sua carreira. Além de
deixarem de atuar como generalista, esses
profissionais podem se dedicar mais à pesquisa,
contribuindo para a evolução da área de sua
especialidade. Os salários também podem se
elevar significativamente após o término do
curso, pois existe uma escassez de profissionais
com conhecimento específico em algumas áreas.
O UniAnchieta oferece diversos cursos de pós-
graduação na área de saúde, inclusive na
modalidade in company. Para saber mais sobre
eles e sobre requisitos para matrícula, basta
acessar o site www.anchieta.br ou entrar em
contato pelo telefone 0800 772 8445.

Veja mais no site

www.anchieta.br
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Tradição e inovação!
novo material didático

VESTIBULARVESTIBULAR

INSCRIÇÕES GRATUITAS | WWW.ANCHIETA.BR | 0800 772 8445

Aproveite o FIES. Você  pode  financiar até 100% do curso superior.

Taxa de juros de 0,28% ao mês e parcelas de apenas R$17,00 mensais.

CURSOS BACHARELADOS

Administração

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

Ciências Econômicas

Direito

Educação Física

Enfermagem

Engenharia Ambiental e Sanitária

Engenharia Civil

Engenharia de Alimentos

CURSOS BACHARELADOS

Engenharia de Produção

Engenharia Eletrônica

Engenharia Mecânica (NOVO)
Engenharia Química

Farmácia

Fisioterapia

Nutrição

Publicidade e Propaganda

Sistemas de Informação

CURSOS 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

Logística

Marketing

Processos Químicos


