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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
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ANNELISSE MARIA FRANK, OU ANNE FRANK, FOI UMA JOVEM ALEMÃ CUJA FAMÍLIA ERA
DE ORIGEM JUDAICA. ELA ESCREVEU UM DIÁRIO NO QUAL RELATOU SUA VIDA NO
ESCONDERIJO ONDE FICOU PARA NÃO SER CAPTURADA PELOS NAZISTAS DURANTE A
SEGUNDA GUERRA MUNDIAL (1939-1945).

Quando:
Onde:

Horário:
Entrada franca.

Anne Frank morreu em um campo de
concentração, aos 15 anos de idade, e seu diário foi publicado em livro.
O Senac São Paulo está realizando a exposição Aprendendo com Anne Frank – histórias que ensinam
valores, em unidades da capital e do interior. Até o final de 2016, a exposição percorrerá as 56
bibliotecas do Senac São Paulo. A exposição retrata a história da adolescente Anne Frank durante a
Segunda Guerra Mundial e objetiva levar os visitantes a um exercício de reflexão sobre o holocausto
e alertar para a corresponsabilidade de cada indivíduo na construção de uma sociedade mais justa,
igualitária e pacífica. Além disso, objetiva colaborar na construção de uma memória coletiva sobre
as violações de direitos humanos cometidas no passado. Abaixo estão informações sobre uma das
unidades onde está instalada a exposição durante o mês de julho.

Até 30 de julho.
Senac Largo Treze

Rua Doutor Antônio Bento, 393 Santo Amaro – São Paulo
Segunda a sexta, das 8h às 21h. Sábados, das 8h às 17h.
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UniAnchieta investe em
promoção de acessibilidade

A BIBLIOTECA DO CAMPUS PROF. PEDRO C. FORNARI TEVE SEU
ESPAÇO REFORMULADO PARA FACILITAR O ACESSO AO
ACERVO. A acessibilidade é uma característica essencial de qualquer
ambiente onde se pretende garantir o ingresso e a permanência das
pessoas em condições satisfatórias. A reformulação do espaço da
biblioteca objetiva facilitar o acesso dos usuários aos materiais, com
atenção especial aos indivíduos portadores de necessidades especiais
ou com mobilidade reduzida.
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Alzheimer: doença

ligada ao envelhecimento

afeta a memória.

Quando a memória se
perde com o tempo

UMA DOENÇA INCURÁVEL E DE CAUSA
DESCONHECIDA, O ALZHEIMER AFETA
PROFUNDAMENTE A VIDA DO PORTADOR.
Segundo dados da Associação Brasileira de
Alzheimer (Abraz), no Brasil há cerca de um
milhão e duzentos mil portadores da doença, a
maior parte deles ainda sem diagnóstico.
O nome oficial da doença deve-se ao médico
psiquiatra alemão Alois Alzheimer (1864-1915),
que descreveu a doença pela primeira vez, em
1906. O médico estudou e publicou o caso de
Auguste Deter, uma mulher saudável que, aos 51
anos, desenvolveu um quadro de perda
progressiva de memória, com dificuldade de
expressão e compreensão, tornando-se incapaz
de cuidar de si. Auguste morreu aos 55 anos, e o
Dr. Alois examinou seu cérebro e descreveu as
alterações que hoje são conhecidas como
características da doença.
A doença de Alzheimer caracteriza-se pela
demência, isto é, perda de funções cognitivas,
como atenção, orientação, linguagem e memória,
causada pela morte de células cerebrais. Não se
sabe por que a doença de Alzheimer ocorre, mas
algumas lesões cerebrais que a caracterizam são

conhecidas, como as placas senis e a redução do número de neurônios e sinapses. Um componente
genético do problema já foi identificado, mas não há solução por enquanto.
A evolução da doença configura três fases: leve, moderada e grave. Na fase leve, o portador pode ter
perda de memória recente e perda de iniciativa, dificuldade de expressão verbal e para tomar
decisões, sinais de depressão, desorientação no tempo, entre outros. Na fase moderada, torna-se
difícil para o doente manter as atividades do dia a dia e cuidar de si mesmo e do ambiente, fatos
importantes são esquecidos, assim como o nome de pessoas próximas, e não raro o doente torna-se
agressivo, irritável e inquieto. Na fase mais severa da doença, a perda de memória é mais aguda,
dificilmente o doente retém e recupera dados, não reconhece parentes, amigos e locais familiares.
Nessa fase, o doente passa a precisar de ajuda para se alimentar e frequentemente para se locomover.
Cuidar de doentes com Alzheimer requer muita dedicação e paciência, pois é como cuidar de uma
criança. Geralmente a família precisa recorrer à atenção especializada. Estabelecer uma rotina diária
para o doente e ajuda-lo a cumpri-la facilita o dia a dia. A perda de memória leve pode ser compensada
espalhando-se lembretes pela casa, como “apague a luz”, “feche a torneira”, “desligue a TV” etc.
Pacientes de Alzheimer devem ter suspensos o fumo e a bebida, que podem agravar o desgaste
mental.



Pós-graduação
impulsiona a

carreira profissional
Em época de muita competitividade, investir em qualificação profissional nunca é demais

A EXIGÊNCIA DAS GRANDES EMPRESAS POR
P R O F I S S I O N A I S C A D A V E Z M A I S
QUALIFICADOS PROVOCA A BUSCA PELO
CONSTANTE APRIMORAMENTO DAS
FERRAMENTAS PROFISSIONAIS.
Além da graduação, os cursos de especialização
podem alavancar a carreira do profissional, pois
essa titulação é um dos diferenciais que deixa os
candidatos à frente de seus concorrentes diretos
na busca por oportunidades de trabalho em
grandes empresas privadas e também no setor
público.
Um certificado de especialista ou MBA Executivo é
hoje uma das principais opções de qualificação
para quem almeja o sucesso profissional. Além de
agregar um conhecimento específico de área ao
profissional, a titulação confere ao executivo um

OPORTUNIDADE04
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diferencial competitivo na procura de emprego ou
ao pleitear uma promoção. Além disso, amplia-se
a rede de contatos (networking) e acentua-se a
disposição para enfrentar desafios e manter o
ritmo de atualização profissional (formação
continuada).
O UniAnchieta oferece diversos cursos de pós-
graduação, entre MBAs e especializações

A grande novidade
para este ano são os cursos de seis e doze meses.
A instituição ainda oferece a modalidade in
company, desenvolvida de acordo com as
necessidades de cada empresa.
Mais informações sobre os cursos podem ser
encont radas no s i te da ins t i tu i ção:
www.anchieta.br/pos.

que
contemplam as áreas de Direito, Engenharia,
Negócios, Educação e Saúde.

Sinta a diferença em

ser um aluno da

www.anchieta.br
0800 772 8445

Pós-graduaçãoPós-graduação
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A vida é um curso.
Você sabe qual é o seu?

A DIFICULDADE DOS JOVENS NA ESCOLHA
DE UMA CARREIRA PROFISSIONAL É MAIS
COMUM DO QUE PODE PARECER. Muitos
deles chegam ao final do ensino médio sem essa
definição.
Escolher bem uma carreira depende de
autoconhecimento e pesquisa. Muitas pessoas
optam por seguir a profissão dos pais ou
familiares próximos, mas o que se deve levar em
consideração é se realmente há vocação para
essa carreira. Outro ponto importante é ter
consciência de que dificilmente o retorno
financeiro será o esperado logo após a conclusão
da graduação. Na maioria das vezes, essa
escolha está associada ao prazer, ao interesse
em fazer algo de que se gosta, e esse é o maior
estímulo para o aperfeiçoamento e a
atualização. Também é importante que o
profissional tenha boa visão da carreira e do
mercado, para enxergar novas oportunidades e
se destacar dentre os demais, ficando atento às
ofertas de estágio e emprego.
O UniAnchieta oferece mais de 30 cursos de
graduação, em diversas áreas. Informações
sobre esses cursos podem ser encontradas no
site da instituição: www.anchieta.br.

FISIOTERAPIA

O QUE É:

MERCADO DE TRABALHO:

C A M P O D E A T U A Ç Ã O :

A fisioterapia é uma
ciência que estuda, diagnostica,
previne e recupera pacientes em
diferentes situações, como o
tratamento de acidentados ou
portadores de alguma deficiência;
o fisioterapeuta pode auxiliar
gestantes e idosos e também atuar
na promoção da saúde.

O
mercado de trabalho para os
fisioterapeutas é estável e
bastante competitivo, mas novas
áreas de atuação estão se abrindo.
O profissional pode trabalhar em
UTIs de hospitais, centros de
estética, centros esportivos,
clínicas de saúde etc.

Cardiologia e pneumologia,
d e r m a t o l o g i a , e s t é t i c a ,
f i s i o t e rap i a do t raba l ho ,
fisioterapia esportiva, neurologia
adulta e pediátrica, ortopedia e
terapia intensiva, geriatria, entre
outras possibilidades.

COMÉRCIO EXTERIOR

O QUE É:

MERCADO DE TRABALHO:

CAMPO DE ATUAÇÃO:

No curso de comércio exterior,
estudam-se matemática f inanceira,
administração, economia, contabilidade,
estatística, direito internacional e logística, a
fim de que o profissional esteja apto a realizar
a compra e a venda de produtos e serviços
entre empresas de diferentes países. O
domínio de idiomas estrangeiros também é
ferramenta indispensável ao sucesso desse
profissional.

Com a
globalização e o grande número de empresas
a oferecer seus produtos e serviços no
mercado internacional, o mercado de trabalho
é favorável. As empresas buscam por esse
profissional para competir com outros
vendedores e realizar negociações. Além
disso, é possível atuar em agências
governamenta is e em organismos
internacionais.

As opções são
muitas, como agenciamento de carga, análise
de negócios, consultoria para empresas de
médio e pequeno portes, cotação de moedas
internacionais e de preços de produtos,
logística do comércio internacional etc.

PSICOLOGIA

O QUE É:

MERCADO DE TRABALHO:

CAMPO DE ATUAÇÃO:

A psicologia é a ciência que
trata dos estados e dos processos
mentais, bem como da investigação e
análise do comportamento humano, a
fim de se promover a boa qualidade de
vida dos indivíduos. Entre outras
frentes, destacam-se a psicologia
analítica, a psicologia clínica, a
psicologia animal, a psicologia do
comportamento, a psicologia do
desenvolvimento, a psicologia
experimental, a psicologia social.

O
mercado de trabalho para o psicólogo
está crescendo significativamente nos
últimos anos, com aumento da
demanda no setor público. O
profissional pode atuar ainda em
departamentos de recursos humanos,
escolas, clínicas de saúde etc.

São diversos
os campos de atuação para esse
profissional, destacando-se a atuação
em estudos de comportamento do
consumidor, orientação profissional
para estudantes, psicologia esportiva,
educacional e hospitalar, além da
neuropsicologia.

S I S T E M A S D A
INFORMAÇÃO

O QUE É:

CAMPO DE ATUAÇÃO:

O profissional de sistemas da
informação é responsável por criar,
gerenciar, armazen

internet tem crescido
regu la rmen te , aca r re tando o
desenvolvimento de novos sistemas de
informação. Acessar dados bancários
ou redes sociais por meio de
smartphones, por exemplo, está cada
vez mais comum. A maior demanda por
esse profissional está nos grandes
centros urbanos, onde a concentração
de empresas de desenvolvimento de
software é maior.

O profissional
pode trabalhar com desenvolvimento
de sof twares, no ens ino, no
gerenciamento de projetos, na
construção de modelos matemáticos,
na manutenção de sistemas, entre
outras possibilidades.

ar e disponibilizar
dados informatizados para os
usuários dos sistemas.

O
acesso à
MERCADO DE TRABALHO:

A escolha profissional nem sempre é fácil.
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CÓD VAGA CÓD VAGA CÓD VAGA

5256 ESTAGIÁRIO DE ENFERMAGEM 7150 ESTÁGIO EM ENGENHARIA 7204 ESTAGIÁRIO ADMINISTRAÇÃO

5342 CONSULTOR DE VENDAS 7156 ASSISTENTE DE VENDAS 7205 ESTAGIÁRIO DE ENFERMAGEM

5573 AUXILIAR DE LABORATÓRIO 7157 BOMBEIRO CIVIL 7206 ESTÁGIO EM TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

5707 ESTAGIÁRIO DE DIREITO 7158 ANALISTA DE CONTROLADORIA COMERCIAL 7207 ESTÁGIO ADMINISTRATIVO

6029 CONSULTOR (A) DE VENDAS 7159 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - PCD 7208 ESTÁGIO EM SUPORTE A CLIENTES ERP

6208 TÉCNICO DE DESENHO DE PROJETOS 7160 TÉCNICO ELETRÔNICO 7210 SUPORTE

6239 ESTAGIÁRIO 7161 ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO 7211 ESTÁGIO PROGRAMAÇÃO JAVA

6386 ENGENHEIRO CALCULISTA 7162 ANALISTA CONTÁBIL JUNIOR 7212 RECEPÇÃO MANIPULAÇÃO

6658 SUPERVISOR DE PRODUÇÃO 7163 PROFESSOR (A) DE INGLÊS 7214 ESTAGIÁRIO EM MARKETING

6659 AUXILIAR DE JURÍDICO 7166 PUBLICIDADE E PROPAGANDA E MARKETING 7215 AUDITOR DE HOTEL

6802 ESTAGIÁRIO DE CONTROLADORIA 7167 ESTÁGIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO 7217 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

6828 TÉCNICO DE INJEÇÃO DE ALUMÍNIO 7168
ESTÁGIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE PESQUISA E
DESENVOLVIMENTO

7218 COMÉRCIO EXTERIOR

6838 VENDA INTERNA 7171 ASSISTENTE CONTÁBIL 7222 ESTAGIÁRIO FINANCEIRO

6879 GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 7172 GERENTE DE VENDAS 7224 ESTAGIÁRIO EM NUTRIÇÃO - CURRICULAR

6963 TÉCNICA ESTETICISTA 7173 COMPRADOR 7226 ESTÁGIO DE LABORATÓRIO

6972 ESTÁGIO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 7175 ANALISTA LOGÍSTICO 7231 ESTAGIÁRIO (A) DE ADMINISTRAÇÃO DE PRODUÇÃO

6987 TÉCNICO EM LOGÍSTICA 7176 TÉCNICO DE INFORMÁTICA 7234 ANALISTA DE MARKETING PLENO

7021 ASSISTENTE FINANCEIRO 7178 PROF. INFANTIL 7235 ESTAGIÁRIO

7023 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 7180 ENFERMEIROS 7237 AUXILIAR DE MARKETING

7037 ESTAGIÁRIO EM QUÍMICA 7181 TÉCNICO EM COSMETOLOGIA 7239 ESTAGIÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

7044 ASSISTENTE CONTÁBIL 7182 ATENDENTE DE FARMÁCIA 7240 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

7045 RECEPCIONISTA BILINGUE 7183 ANALISTA FISCAL JUNIOR 7241 ASSISTENTE FISCAL

7065 ESTAGIÁRIO ADMINISTRATIVO 7184 ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS FOCO EM BENEFÍCIOS 7242 ESTÁGIO MARKETING

7070 RECEPCIONISTA DE HOTEL 7187 PROFESSOR FORMADO EM BACHAREL 7243 ESTÁGIO QUALIDADE

7077 ASSISTENTE DE VENDAS 7188 ESTAGIÁRIO 7244 ESTAGIÁRIO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO

7100 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 7189 VENDEDOR TÉCNICO 7246 ASSISTENTE DE TRÁFEGO

7103 ASSISTENTE COMERCIAL 7190 ESTAGIÁRIO DE DIREITO 7247 MECÂNICO DE AUTOS

7112 ESTAGIÁRIO 7192 ANALISTA FISCAL 7249 FARMACÊUTICA

7113 TÉCNICO DE MANUTENÇÃO PL 7193 ESTAGIÁRIO EM DIREITO 7250 TERAPEUTA OCUPACIONAL

7114 SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO 7194 TÉCNICO ELETRÔNICO 7251 ESTAGIÁRIO

7116 ESTÁGIO 7197 ESTÁGIO COMERCIAL 7253
ESTÁGIO SUPERVISIONADO PROFISSIONALIZANTE EM
PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL - NÃO REMUNERADO

7117 ESTÁGIO NA ÁREA FINANCEIRA 7198 AUXILIAR/ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO PESSOAL 7255 ESTAGIÁRIO EM QUÍMICA

7128 ESTÁGIO EM MARKETING E VENDAS 7199 ESTAGIÁRIO ADMINISTRAÇÃO - FINANÇAS 7256 VENDEDOR DE LOJA

7131 ANALISTA FISCAL 7200 ANALISTA COMERCIAL 7257 QUÍMICA

7136 OPERADOR DE TRÁFEGO 7201 SUBGERENTE 7258 AUXILIAR DE LABORATÓRIO

7137 CONFERENTE 7202 ANALISTA DE ATENDIMENTO AO CLIENTE 7259
ESTÁGIO DE PSICOLOGIA COM ATENDIMENTO AO ALUNO E
FAMÍLIA

7138 TÉCNICO EM MECATRÔNICA 7203 ASSISTENTE TI 7260 ESTAGIÁRIO

7139 TÉCNICO DE ENFERMAGEM 7275 ESTAGIÁRIO DE CONTABILIDADE 7261 DEPARTAMENTO PESSOAL - FOLHA DE PAGAMENTO

7141 ESTAGIÁRIO 7276 ESTAGIÁRIO DO DEPARTAMENTO FISCAL 7262 SUPERVISOR DE VENDAS

7142 ESTAGIÁRIO ÁREA COMERCIAL 7277 ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA CIVIL 7263
AUXILIAR ADMINISTRATIVO / VENDAS / ATENDIMENTO E
SUPORTE AO CLIENTE

7143 REVISOR DE TEXTOS 7278 ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO 7264 ESTAGIÁRIO EM QUÍMICA OU ENGENHARIA QUÍMICA

7146 ESTÁGIO EM SUSTENTABILIDADE 7279 ASSISTENTE COMERCIAL 7265 ANALISTA FISCAL

7147 AUXILIAR TÉCNICO TELECOMUNICAÇÕES 7280 ANALISTA CONTÁBIL 7266 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

7148 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 7281 ESTÁGIO EM PSICOLOGIA 7267 ESTÁGIO EM ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

7273 ESTAGIÁRIO DA ÁREA ADMINISTRATIVA E AGRONÔMICA 7271 ASSISTENTE LOGÍSTICO 7268 ESTÁGIO EM ENGENHARIA DE APLICAÇÃO

7274 ESTAGIÁRIO 7272 CONFERENTE 7269 ESTÁGIO NÍVEL SUPERIOR / MEIO AMBIENTE

7270 VENDA EXTERNA

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/



A internet das coisas:
você sabe o que é?

INTERNET DAS COISAS É UM CONCEITO
CRIADO ESPECIALMENTE PARA A
REVOLUÇÃO TECNOLÓGICA DOS ITENS
INTERCONECTADOS. Ou seja, todos aqueles
itens usados no dia a dia que estão imersos na
rede mundial de computadores, como
smartphones, eletrodomésticos, tênis e assim
por diante, já que hoje existem incontáveis
utensílios que são conectados.
Além disso, a Internet das Coisas possibilita que
todos os objetos do mundo não sejam mais
meramente estáticos, mas que sejam
dinâmicos e, com o passar do tempo,
informando e comunicando-se com os sistemas
computacionais, para informar essa mudança
de estado, por exemplo, por meio de um sensor.
Por exemplo, uma incubadora de animais ou
plantas pode informar a uma central de
computação as mudanças de temperatura no
ambiente, em prol da tomada de decisão dos
gestores do sistema. Quer outro exemplo? É fim
da tarde de uma sexta-feira e você está indo
para casa, após uma semana de trabalho. Um
sinal de multimídia do seu veículo lhe informa
que você deve passar no supermercado no
caminho e comprar leite. Como isso é possível?
Esse aviso foi enviado pela
central de gerenciamento da
sua casa, que, integrada à sua
geladeira, já sabe o que você
precisa comprar. Essa central
está ligada ao GPS do seu
carro, que localiza um supermercado no
caminho do seu trabalho para casa.
Tudo isso parece surreal, né? Pois é,
mas a tecnologia interligada
pe la internet está
crescendo tanto
q u e i s s o j á
existe.O objetivo
da Internet das
Coisas é unir os
utensílios do dia a
dia à internet, para
que aconteça a comunicação entre o
mundo físico e o digital.
A Internet das Coisas, em seu
conceito elementar, vem do termo
Internet of Things, e é resultado dos

TECNOLOGIA 07
26 julho 2015

Novas oportunidades,

grandes conquistas

OPINIAO

O Centro Universitário Padre Anchieta –
UniAnchieta é uma das melhores opções
da região para a obtenção da
graduação, pois as regras, conceitos e
qualidade aplicados pela instituição e
seus colaboradores mostram por que é
considerada uma das melhores
instituições de ensino superior da
região, ressaltando-se o dinamismo e a
competência com que são ministradas
as aulas pelos docentes do curso de
T e c n o l o g i a e m A n á l i s e e
Desenvolvimento de Sistemas.
O curso agregou à nossa formação
profissional grande conhecimento e,
como foco principal para o aluno, o
desenvolvimento do Projeto Integrador
(PI), supervisionado pelo professor
Juliano Schimiguel, que nos permitiu
trabalhar na prática e em equipe aquilo
que foi aprendido na teoria: o
desenvolvimento de um software.
Assim, destacam-se o grande empenho
e a qualidade dos docentes e do
coordenador do curso, professor Peter
Jandl Junior, que nos auxiliaram neste
aprendizado, sobretudo no final do
curso, quando todos os docentes
estiveram sempre disponíveis para o
esclarecimento de nossas dúvidas e,
acima de tudo, nos orientando e
incentivando para que melhorássemos
o desempenho acadêmico.
E foi por meio do PI que o grupo formado
por nós, Adriano da Silva, Alexandre H.
S. Santos, Diego R. Brescancin,
Guilherme Silva Paiva e Rodrigo S.
Martins, com a supervisão do professor
Juliano Schimiguel, teve a oportunidade
de publicar um artigo em uma revista de
TI. Podemos nos orgulhar da nossa
experiência e dedicação, assim como do
coordenador do PI, que nos auxiliou na
adaptação do texto do PI para um artigo
técnico, proporcionando-nos uma
experiência desafiadora. Por fim,
gostaríamos de expressar nossa sincera
e profunda gratidão aos docentes do
curso, ao coordenador, aos colegas

Adriano da Silva | Alexandre H. S.
Santos | Diego R. Brescancin |
Guilherme S. Paiva | Rodrigo S.
Martins
Estudantes do curso de Análise e
Desenvolvimento de Sistemas – 5º
Período

Entenda o conceito e o que muda com a tecnologia.

trabalhos desenvolvidos pelo Laboratório de Pesquisa
Auto-ID, da universidade norte-americana
Massachusetts Institute of Technology (MIT). A
tecnologia recorria ao uso do RFID (Radio-Frequency
Identification - Identificação por radiofrequência) e
redes de sensores wireless.
De acordo com Juliano Schimiguel, docente do
UniAnchieta, “com o uso e a implementação da Internet
das Coisas, os objetos do mundo terão sua própria
identidade. Os objetos serão dinâmicos, integrando
inteligência ao ambiente, e estimulando a criação e o
projeto de novos produtos e serviços para o mercado,
de acordo com essa concepção. No futuro, poderemos,
por exemplo, usar roupas inteligentes que se adaptam à
temperatura do ambiente, ou sensores no carro para
indicar quais manutenções são necessárias no
momento.”
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