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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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COM MUITA HONRA NOTICIAMOS QUE O PROFESSOR PETER JANDL
JUNIOR, COORDENADOR DOS CURSOS DE ANÁLISE E
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E DE SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO DO UNIANCHIETA, LANÇOU A TERCEIRA EDIÇÃO DO
LIVRO JAVA – GUIA DO PROGRAMADOR. Esta terceira edição,
revisada, ampliada e dividida em quatro partes, aborda o desenvolvimento
de aplicações com uso da plataforma Java 8, com destaque para os
conceitos de programação orientada a objetos, e também aspectos da
construção de software comercial. A obra contém quase 300 exemplos
completos, comentados em detalhes, com muitos fragmentos de código
prontos para uso, além de diagramas diversos, telas dos programas, 120
exercícios de revisão e mais de uma centena de resumos da API Java.
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Supermercado: o grande
vilão do endividamento
do brasileiro Pesquisa sobre compras por impulso revela que a  maioria

acontece em super e hipermercados.

UM DOCINHO A MAIS, UM SALGADINHO OU UMA BEBIDA
DIFERENTE QUE NÃO VAI PESAR NO ORÇAMENTO. Esse é o
pensamento de boa parte dos brasileiros que vão aos supermercados fazer
as compras. Mesmo com a famosa listinha, é difícil resistir a algumas
tentações que estão nas prateleiras.
Uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), em parceria
com a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), revela que os
super e hipermercados ultrapassaram os shoppings como lugares nos quais
os consumidores mais se deixam levar pelo impulso. A pesquisa alerta para
o risco do descontrole do orçamento doméstico, pois 34% dos
entrevistados admitiram gastar mais do que o planejado quando estão em
supermercados; 25% declararam ultrapassar o limite em shopping centers.
Nessa situação, monitorar o orçamento mensal, controlar os gastos por
impulso e evitar ir ao supermercado com fome podem ser boas atitudes.
Segundo o economista Marino Mazzei, professor do UniAnchieta, “O
consumidor brasileiro é considerado um consumidor de impulso. Para
começar, não temos o hábito de fazer um planejamento financeiro familiar.
Com isso, não temos noção de quanto podemos gastar e quais são os gastos

prioritários. Assim, sempre temos o impulso quando vamos às compras. É
um hábito de quem não controla suas finanças e não planeja seu futuro.
Além disso, não fazemos pesquisa normalmente, mesmo em um período
como este, quando podemos encontrar diferenças de preço muito
significativas, e as consequências são sentidas imediatamente, até na boca
do caixa, quando temos de pagar pelo que compramos. Também temos de
considerar o marketing dos supermercados, que sabem como manipular o
nível de consumo do cliente. A disposição das gôndolas faz com que os
consumidores se deparem com produtos que nem seriam necessários no
momento, mas que são colocados no carrinho de compras por impulso.
Insistimos na necessidade de termos um plano financeiro, que demonstre
quanto podemos gastar, antes de irmos às compras. Primeiramente
precisamos nos abastecer dos itens necessários e depois, quando for o
caso, podemos incluir algum produto cuja compra não tenha sido
planejada, ou que não faça parte da lista das necessidades. E também
temos de pesquisar preços, evitar a compra de produtos que não sejam da
época ou que estejam tendo menos oferta, pois ficam mais caros. Não
podemos perder a racionalidade na compra.”
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TRÊS ATITUDES QUE PODEM AJUDAR O CONSUMIDOR A CONTROLAR SUAS COMPRAS NO SUPERMERCADO:

Nunca ir ao supermercado antes das refeições, pois a sensação de fome leva a comprar mais do que o necessário.

Não ir às compras na companhia de crianças, pois elas geralmente solicitam a compra de produtos que não estão
na lista de necessidades, e a tendência é atender a esses pedidos, aumentando a despesa.

A pessoa da casa mais indicada para ir às compras de supermercado é aquela que administra a despensa e a
geladeira, pois tem menos chances de errar, comprando itens desnecessários ou em quantidade excessiva.



A TECNOLOGIA EVOLUIU MUITO NOS ÚLTIMOS ANOS. O acesso à internet está cada vez mais fácil e, com isso, os benefícios e malefícios
relacionados ao seu uso também estão presentes. Antigamente, para se realizar uma pesquisa era necessário ir a uma biblioteca e procurar
informações em enciclopédias, livros e periódicos. Hoje, basta um clique em uma página de pesquisa e os resultados são imediatos e inúmeros. Dada
essa facilidade proporcionada pela internet, as crianças e os adolescentes brasileiros estão cada vez mais presentes nas redes sociais e em diversos
outros sites. De acordo com a pesquisa TIC Kids Online 2013, divulgada pelo CETIC.br (Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da

Criança na internetCriança na internet
o perigo pode estar em casa

?

?

Sociedade da Informação) do NIC.br (Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR),
Em 2012, eram 70%.

Por mais que a internet seja uma fonte de entretenimento, conhecimento e diversão, os riscos que existem para crianças que
acessam a rede, como pedofilia, pornografia e crimes virtuais, estão se tornando cada vez mais comuns. É difícil para uma
criança ter a percepção de um adulto e medir as consequências de algumas atitudes, distinguindo certo e errado. Cabe aos
adultos responsáveis o acompanhamento das atividades das crianças na internet, assim como a orientação do uso e o
estabelecimento de tempo de navegação, entre outros aspectos relacionados, de modo que o acesso à internet não constitua
um risco para a criança e nem prejudique sua rotina de estudos, brincadeiras, interação com amigos e familiares, repouso etc.

Entrevistamos Juliano Silva Marçal, professor de tecnologia do UniAnchieta, para falar um pouco sobre o assunto.

79% dos menores que têm
acesso à internet possuem algum perfil na rede social que mais utilizam.

Esses softwares que bloqueiam o acesso são realmente
funcionais? Existe algum recurso desse tipo que possa ser
desbloqueado pela criança ou adolescente?

Atualmente os pais de adolescentes, preocupados com os perigos que o
mundo da internet oferece, estão recorrendo a softwares de
monitoramento e controle de acesso a sites, e existem inúmeros tipos de
softwares: alguns necessitam que os pais ou responsáveis informem
quais os sites que não poderão ser acessados, outros fazem uso da
classificação indicada de um site, há ainda os softwares que bloqueiam
mídias sociais, os que criam logs de acesso para serem visualizados mais
tarde, enfim, existe uma gama gigantesca de ferramentas para essa
finalidade. É válido lembrar que nenhum desses softwares são eficientes a
ponto de trazer segurança total aos filhos, pois eles podem acessar o que
desejam a partir do computador de um amigo, ou do celular, ou a partir de
uma lanhouse, etc.

Atualmente a segurança online é tão importante quando a segurança física pessoal; os adolescentes e jovens, por exemplo, estão se tornando cada vez mais vulneráveis, ao acreditarem que
estão seguros dentro do conforto de suas residências, acessando qualquer site e conversando com qualquer pessoa por meio das redes sociais. Primeiramente, os pais têm que entender que
educação não é algo simples, e preparar seus filhos para o mundo real ou virtual exige muita atenção, dedicação e conversa.
A privação não é a melhor maneira de preparar os filhos para este novo mundo, mas é a maneira mais rápida que os pais encontram, seja porque ainda não dominam as tecnologias, seja
porque não têm tempo, ou até mesmo porque ainda preferem utilizar a imposição como demonstração de autoridade.
Para que esse trabalho seja menos problemático, seguem algumas dicas importantes.

Sempre explicar aos filhos a importância de não se exporem excessivamente nas redes sociais, nas salas de bate papo, etc. É importante explicar que publicar fotos, endereços, números
de telefones, etc. é algo perigoso.

Limitar o uso da internet na residência é conveniente, por exemplo, desligar a internet a partir das 23h é uma providência muito utilizada pelos pais, principalmente porque é nesse horário
que os pais estão se preparando para descansar e não podem verificar o que seus filhos estão fazendo. É interessante observar que normalmente os adolescentes se tornam mais expostos
quando estão longe da vista dos pais e podem fazer o que bem entenderem, e nem sempre o que eles entendem como "legal" é algo seguro.

Adicionar um computador na área comum, como sala de estar ou sala de TV, é uma estratégia que oferece bons resultados, são os chamados computadores comunitários. A exposição é um
inibidor natural para os adolescentes e jovens, e ainda permite que os pais possam monitorar o comportamento de seus filhos e até mesmo participar de forma ativa da vida digital deles.

A proibição do uso de computadores nos quartos ou áreas reservadas também é uma maneira de proteção. Estudos recentes indicam que os adolescentes e jovens normalmente se
expõem quando estão longe da vista de adultos.

Acessar o perfil dos filhos constantemente nas redes sociais é altamente recomendado, principalmente porque será possível visualizar os amigos, publicações e páginas acessadas.
Solicitar a senha da conta do perfil do adolescente na rede social é algo que tem ajudado bastante os pais a monitorarem os conteúdos e ficarem mais tranquilos.

Você poderia nos dar algumas sugestões de ações que promovem a segurança no uso da internet?

COMPORTAMENTO
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No caso dos pais que optam por não liberar o
acesso, como explicar aos filhos a decisão?

Infelizmente esta é a prática mais difícil de ser sustentada,
estamos no mundo digital, no mundo das mídias sociais, da
internet em todos os lugares e coisas. Para o adolescente, estar
nesse ambiente online e conectado representa ser aceito no
grupo social ("tribo") à qual ele pertence. Ao privá-lo do mundo
conectado, os pais estarão tornando-o diferente no meio social
em que ele está inserido, e essa ação poderá gerar rejeição por
parte dos colegas, e ele muito provavelmente será alvo de
comentários diversos. Caso os pais optem por isso (pelos mais
variados motivos), deverão ter em mente que precisarão fazer
um acompanhamento minucioso do filho e constantemente
explicar a ele o motivo pelo qual está sendo privado do acesso à
internet.



EMPREGOS E ESTÁGIOS06
30 agosto 2015

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

4963 TÉCNICO ELETRÔNICO 7260 ESTAGIÁRIO 7330 ESTÁGIO PSICOLOGIA

5256 ESTAGIÁRIO DE ENFERMAGEM 7261 DEPARTAMENTO PESSOAL - FOLHA DE PAGAMENTO 7331 ASSISTENTE DE DESIGN GRÁFICO

5342 CONSULTOR (A) DE VENDAS 7262 SUPERVISOR DE VENDAS 7332 ANALISTA DE SUPORTE JR.

5573 AUXILIAR DE LABORATÓRIO 7263
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/VENDAS/ATENDIMENTO E SUPORTE AO

CLIENTE
7334 ESTÁGIO EM EDUCAÇÃO FÍSICA

6029 CONSULTOR DE VENDAS 7265 ANALISTA FISCAL 7335 ENCARREGADO (A) DE LIMPEZA

6185 ESTAGIÁRIO E/OU ASSISTENTE JURÍDICO 7266 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 7336 ASSISTENTE DE FATURAMENTO

6208 TÉCNICO DESENHO DE PROJETOS 7267 ESTÁGIO EM ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS 7337 ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA ELÉTRICA

6239 ESTAGIÁRIO 7268 ESTÁGIO EM ENGENHARIA DE APLICAÇÃO 7339 TÉCNICO EM FARMÁCIA/QUÍMICA

6409 TÉCNICO DE SUPORTE 7270 VENDA EXTERNA 7340 AUXILIAR DE LABORATÓRIO

6658 SUPERVISOR DE PRODUÇÃO 7271 ASSISTENTE LOGÍSTICO 7341 HOME OFFICE

6799 VENDEDOR 7273 ESTAGIÁRIO DA ÁREA ADMINISTRATIVA E AGRONÔMICA 7342 ASSISTENTE DE LABORATÓRIO

6802 ESTAGIÁRIO DE CONTROLADORIA 7274 ESTAGIÁRIO 7343 ESTAGIÁRIA COMERCIAL

6838 VENDA INTERNA 7275 ESTAGIÁRIO DE CONTABILIDADE 7345 ESTÁGIO EM TI

6879 GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 7276 ESTAGIÁRIO DO DEPARTAMENTO FISCAL 7346 ANALISTA DE SISTEMAS

6972 ESTÁGIO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 7278 ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO 7350 PROGRAMADOR JR.

7021 ASSISTENTE FINANCEIRO 7279 ASSISTENTE COMERCIAL 7353 COMPRAS TÉCNICAS MATERIAIS PARA PRODUÇÃO AUTOMOTIVA

7070 RECEPCIONISTA DE HOTEL 7282 ESTAGIÁRIO 7355 ESTAGIÁRIO ADMINISTRAÇÃO

7100 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 7286 ESTAGIÁRIO NA ÁREA FISCAL 7356 ASSISTENTE DE QUALIDADE

7113 TÉCNICO DE MANUTENÇÃO PL 7287 AUXILIAR DE COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE 7357 ADVOGADO JR.

7114 SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO 7289 ESTAGIÁRIO EM COMÉRCIO EXTERIOR 7358 ESTAGIÁRIO DE PSICOLOGIA

7117 ESTÁGIO NA ÁREA FINANCEIRA 7292 ESTÁGIO ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 7359 QUALIDADE

7124 ESTÁGIO 7294 ESTÁGIO DE CONTABILIDADE 7360 QUALIDADE TECNOLOGIA EM QUÍMICA OU AMBIENTAL

7138 TÉCNICO EM MECATRÔNICA 7295 ESTÁGIO RH 7361 WEBDESIGNER

7139 TÉCNICO DE ENFERMAGEM 7296 ESTÁGIO MELHORIA CONTÍNUA 7363 DESENHISTA PROJETISTA

7141 ESTAGIÁRIO 7297 ESTÁGIO TI 7364
ADMINISTRADORA DE RESTAURANTE, CURSANDO SUPERIOR EM

NUTRIÇÃO

7142 ESTAGIÁRIO ÁREA COMERCIAL 7298 ESTÁGIO VENDAS 7365 AGENTE DE VIAGENS

7147 AUXILIAR TÉCNICO TELECOMUNICAÇÕES 7299 VENDA INTERNA/EXTERNA 7366 COORDENADOR DE LABORATÓRIO

7148 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 7300 ANALISTA CONTÁBIL 7367 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II

7149 AUXILIAR DE COMPRAS 7301 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 7368 ESTAGIÁRIO

7156 ASSISTENTE DE VENDAS 7302 TÉCNICO DE EMPILHADEIRA 7369 AUXILIAR DE INFORMÁTICA

7163 PROFESSOR (A) DE INGLÊS 7303 ESTÁGIO COMPRAS 7370 ESTAGIÁRIO

7166 PUBLICIDADE E PROPAGANDA / MARKETING 7304 ESTÁGIO MANUFATURA 7371 LÍDER DE PRODUÇÃO

7180 ENFERMEIROS 7305 ESTÁGIO QUALIDADE 7372 ASSISTENTE DE PCP

7182 ATENDENTE DE FARMÁCIA 7306 ESTÁGIO QUALIDADE 7373 PROGRAMADOR DE PRODUÇÃO

7193 ESTAGIÁRIO DE DIREITO 7307 ESTÁGIO PRODUÇÃO 7374 INSPETOR DE QUALIDADE

7194 TÉCNICO ELETRÔNICO 7308 ESTÁGIO LOGÍSTICA 7375 ESTAGIÁRIO DE RECURSOS HUMANOS/DP

7198 AUXILIAR/ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO PESSOAL 7310 ESTÁGIO EM DIREITO ADMINISTRATIVO - LICITAÇÕES 7376 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

7207 ESTÁGIO ADMINISTRATIVO 7312 OBRAS 7377 ESTAGIÁRIO

7212 RECEPÇÃO MANIPULAÇÃO 7315 PSICOPEDAGOGO 7378 AUXILIAR DE ALMOXARIFADO

7215 AUDITOR DE HOTEL 7316 INSPETOR DE ALUNO 7379 ESTAGIÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

7217 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 7317 PEDAGOGIA 7380 ANALISTA DE DP

7226 ESTÁGIO DE LABORATÓRIO 7318 ESTAGIÁRIO 7381 COLORISTA

7234 ANALISTA DE MARKETING PLENO 7319 OPERADOR DE UTILIDADES 7382 ALMOXARIFE

7244 ESTAGIÁRIO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO 7320 PROFESSOR 7383 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

7249 FARMACÊUTICA 7321 ESTÁGIO EM TI 7384 AUXILIAR DE MONITORAMENTO

7251 ESTAGIÁRIO 7322 ENCARREGADO DE PRODUÇÃO 7385 ESTAGIÁRIO DE PLANEJAMENTO

7253
ESTÁGIO SUPERVISIONADO PROFISSIONALIZANTE EM PSICOLOGIA

ORGANIZACIONAL - NÃO REMUNERADO
7324 ESTÁGIO EM SEGURANÇA ALIMENTAR 7386 ASSISTENTE DE MARKETING INTELIGÊNCIA DE MERCADO

7255 ESTAGIÁRIO EM QUÍMICA 7325 ANALISTA DE CUSTOMER SERVICE JR. 7387 OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA

7256 VENDEDORA DE LOJA 7326 ESTAGIÁRIO DE VENDAS INTERNAS 7388 ESTAGIÁRIO PLANEJAMENTO

7257 QUÍMICA 7327 ESTAGIÁRIO 7328 ESTÁGIO
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CINEMA

MOVIECOM MAXI 1 - PIXELS - DUB (COLUMBIA PICTURES)

MOVIECOM MAXI 1 - LINDA DE MORRER (FOX)

MOVIECOM MAXI 2 - CARROSSEL - O FILME (PARIS FILMS)

MOVIECOM MAXI 2 - EXPRESSO DO AMANHÃ - DUB (PLAYARTE)

MOVIECOM MAXI 3 - TED 2 - DUB (COLUMBIA PICTURES)

MOVIECOM MAXI 4 - ENQUANTO SOMOS JOVENS-LEG
(MARES FILMES)

MOVIECOM MAXI 4 - O PEQUENO PRÍNCIPE (3D) DUB
(PARIS FILMS)

MOVIECOM MAXI 4 - O PEQUENO PRÍNCIPE - DUB
(PARIS FILMS)

MOVIECOM MAXI 4 - EXPRESSO DO AMANHÃ - DUB (PLAYARTE)

MOVIECOM MAXI 5 - MISSÃO IMPOSSÍVEL (DUB)- NAÇÃO
SECRETA (PARAMOUNT PICTURES)

MOVIECOM MAXI 6 - QUARTETO FANTÁSTICO - DUB (FOX)

MOVIECOM MAXI 7 - HITMAN: AGENTE 47 - DUB (FOX)

Ação - Dublado - 10 Anos - Duração: 105min.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 21h20

Sáb., Dom., Feriado: 17h15 - 21h20

Comédia - Nacional - 12 Anos - Duração: 81min.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 19h30

Sáb., Dom., Feriado: 15h20 - 19h30

Infantil - Nacional - Livre - Duração: 82min.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h30 - 18h20

Sáb., Dom., Feriado: 14h40 - 16h30 - 18h20

Aventura / Ação - Dublado - 16 Anos - Duração: 126min.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 20h10

Sáb., Dom., Feriado: 20h10

Comédia - Dublado - 16 Anos - Duração: 116min.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h40 - 19h20 - 21h45

Sáb., Dom., Feriado: 14h15 - 16h40 - 19h20 - 21h45

Comédia Dramática - Legendado - 12 Anos - Duração: 97min.
Sáb., Dom.: 11h00

Animação - Dublado - Livre - Duração: 106min.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h50

Sáb., Dom., Feriado: 16h50

Animação - Dublado - Livre - Duração: 106min.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 19h15

Sáb., Dom., Feriado: 14h30 - 19h15

Aventura / Ação - Dublado - 16 Anos - Duração: 126min.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 21h30

Sáb., Dom., Feriado: 21h30

Ação - Dublado - 14 Anos - Duração: 130min.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h20 - 19h00 - 21h40

Sáb., Dom., Feriado: 13h45 - 16h20 - 19h00 - 21h40

Ação - Dublado - 12 Anos - Duração: 100min.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 17h40 - 19h45 - 21h50

Sáb., Dom., Feriado: 15h30 - 17h40 - 19h45 - 21h50

Ação - Dublado - 14 Anos - Duração: 98min.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 17h00 - 19h10 - 21h15

Sáb., Dom., Feriado: 14h50 - 17h00 - 19h10 - 21h15

Datas, programação e horários sujeitos a alteração sem prévio aviso.
Não nos responsabilizamos por mudanças da programação.

A importância do
conhecimento de
atualidades em
concursos Alexandre Augusto de Oliveira

Professor do Curso de Pedagogia

Cada vez mais, conhecimentos sobre atualidades estão presentes nos concursos públicos. Se
analisarmos o nosso contexto, marcado pela difusão dos meios de comunicação social, não poderia
ser diferente...
O surgimento e difusão de aparelhos como computadores e celulares, juntamente com a internet,
potencializaram a comunicação e consequentemente alteraram de maneira significativa toda a vida
social.
Aspectos sobre atualidades têm sido uma constante em questões das provas dos últimos anos do
ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) e das provas de Formação Geral do ENADE (Exame
Nacional de Desempenho de Estudantes). Lembrando que, de forma geral, os concursos públicos
seguem, em alguma medida, essa tendência presente nos referidos exames.
É comum cobrar o conhecimento de situações e problemas da atualidade a partir de exercícios
interpretativos, que valorizam o entendimento de leitura do candidato, mas que também exigem
uma familiaridade com as informações relativas ao questionamento proposto.
Assim, é delineado um perfil de candidato que deve buscar o conhecimento de atualidades nos meios
de comunicação de maneira crítica, não simplesmente “consumindo” as informações. Isto é, não
adianta preocupar-se apenas com a dimensão quantitativa das informações, mas principalmente
seu entendimento, procurando relacionar diferentes visões sobre o mesmo assunto.
Uma forma de buscar essa criticidade em relação a situações e problemas da atualidade é sempre
buscarmos diferentes fontes de informação, nunca nos restringindo a apenas um veículo de
comunicação social. A compreensão de diferentes visões sobre o mesmo fato contribui muito para
aprimorar nosso entendimento sobre os acontecimentos da atualidade.
A cobrança de informações e entendimento sobre atualidades é uma tendência que veio para ficar,
pois, como é retratado na música de Gilberto Gil,

Antes mundo erapequeno
Porque Terra era grande

Hoje mundo e muito grande
Porque Terra epequena
Do tamanho da antena
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Os estudantes do Centro Universitário Padre Anchieta tiveram o seu grande dia. Graduados de

diversos cursos celebraram durante o mês de agosto a conclusão da faculdade. Confira algumas fotos

das solenidades de formatura, realizadas no anfiteatro do UniAnchieta.

Formandos 2015

Registrando a conquista

Hora de comemoração Triunfante Momento do juramento

Coordenadores iniciando a solenidade


