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Entre descansar,

divertir-se e aprender,

fique com todos e

aproveite bem o mês.
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Estudantes de Comércio Exterior
visitam o Porto de Santos

12 Monkeys: o vírus na série que te deixa doente na vida real

NO ÚLTIMO DIA 6 DE MAIO, ESTUDANTES DO CURSO DE
COMÉRCIO EXTERIOR DO UNIANCHIETA VISITARAM O
PORTO DE SANTOS. A atividade teve início com uma palestra

sobre o funcionamento do Porto, dados e diretrizes. Em seguida, num passeio
de escuna, os estudantes conheceram o Porto pelo mar. A atividade
possibilitou que os estudantes percebessem na prática muito da teoria
apresentada em sala de aula, em um dia de importantes aprendizados.

PALESTRA E PASSEIO DE ESCUNA ESTIVERAM ENTRE AS ATIVIDADES.

POR JÚLIA CRISTINA LUCIO DA CUNHA, ALUNA DA TERCEIRA SÉRIE B.

Os 12 macacos é uma série baseada no filme de 1996 com o mesmo
nome e foi criada por Terry Matalas (Nikita, Terra Nova, Star Trek:
Enterprise) e Travis Fickett (Nikita, Terra Nova). Na história de ficção
científica, uma praga dizimou quase sete bilhões de pessoas da Terra,
e agora vivem as últimas pessoas que são resistentes ao vírus.
O personagem James Cole volta no tempo para tentar descobrir o que
criou o vírus, já que no ano de 2043, em que ele se encontra
inicialmente, não é possível encontrar uma cura. A cada mutação do
vírus, mais pessoas morrem, o que deixa o espectador aflito para
saber o que vai acontecer em seguida.
Nessa volta no tempo, Cole encontra a médica Cassandra Railly, que
passa ajudá-lo. O que deixa a série mais interessante é a paixão entre
esses personagens, já que Cole tenta conter o vírus que está
dizimando a população, mas, se ele conseguir, o futuro em que ele
existe não se constituirá, tornando esse amor impossível. Cole fica

diante do conflito entre ficar vivo e estar com Railly até ela ser morta
pelo vírus ou se sacrificar para salvá-la.
É uma série muito boa para quem gosta de ficção científica e de ser
surpreendido, pois tem uma ótima história, que não se perde no
tempo, mesmo o espectador tendo de se concentrar bastante para
entender os conflitos e as grandes conspirações que atuam para
disseminar o vírus. Era exatamente o que os criadores queriam:
contar a história de um modo que quem está assistindo crie muitas
possibilidades.
Com certeza, é uma série que vale a pena ser assistida, não só pela
ótima história, mas para entender diferentes ideias sobre o futuro,
viagens no tempo e mundos alternativos. Pode ser encontrada no
Netflix, e fez tanto sucesso entre os amantes de ficção científica que
já foi renovada para a segunda temporada, que trará muitas
respostas, novas perguntas e muitas emoções.

Porto de Santos Alunos de Comércio Exterior do UniAnchieta



Um mês inteiro

em casa com eles
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ELES TÊM UMA ENERGIA QUE
P A R E C E N Ã O A C A B A R
NUNCA. De fér ias , os

pequenos só pensam em se
divertir, o que deixa muitos pais
preocupados: com quem vão ficar
enquanto os adultos trabalham, se
o custo da diversão vai ser muito
alto, que atividades proporcionar
para os pequenos. Difícil é
preencher o período passado em
casa. Além do descanso merecido e
necessário, também é importante
p r o m o v e r a t i v i d a d e s q u e
estimulem a criatividade e
exercitem o corpo. O ser humano
não pode atuar com toda a sua
potencialidade sem períodos
regulares de repouso. A mudança
de rotina ajuda a restaurar o corpo,
a mente e a disposição das
pessoas. Por isso, é importante
variar as atividades no período de
férias. Selecionamos algumas
ideias para você sair da rotina e
aproveitar bastante esse tempo de
descanso com as crianças.

Atividades que saem da rotina,
além de promoverem diversão

e entretenimento, podem despertar
a curiosidade e o interesse

das crianças e dos adolescentes.

Leitura:

Cinema em casa:

Dê uma de chef:

Passeios culturais:

Organize o material escolar:

Acampamento:

Invente brincadeiras:

Incentive o hábito da leitura. Embora as férias sejam um período de descanso, é importante
reservar períodos para a leitura, aproveitando-a para o entretenimento.
A leitura estimula e incentiva a criatividade das crianças.

Já pensou em preparar uma sessão de cinema em casa? Prepare pipocas e outras
guloseimas e garanta boas horas de diversão.

Dizem que a cozinha é o melhor lugar da casa. Então, aproveite as férias para colocar
em prática suas habilidades culinárias.

Faça uma pesquisa dos eventos que estão acontecendo na sua cidade. Visite
museus, parques, feiras e outros eventos que tenham entrada franca ou custo de ingresso acessível.
Vale fazer passeios pelos pontos turísticos da cidade, que não têm custo e podem render momentos bem
divertidos.

Essa sugestão pode parecer um pouco chata, afinal, é tempo de férias.
Porém, arrumar o material logo nos primeiros dias pode driblar aquela preguiça do final do período.
Selecione o que ainda dá para ser aproveitado, o que deve ser descartado. Aproveite também para
arrumar as pastas, a agenda, customizar os cadernos e o estojo.

Pijama, lanterna na mão e travesseiro, vamos a caminho do acampamento na sala.
Chame alguns amigos ou familiares, o que vale é a diversão de arrumar as coisas, ler uma história à luz
de lanternas e dormir juntos.

Nada melhor do que deixar a criança explorar sua criatividade. Pode ser
fazendo fantoches de meia ou de papel para uma brincadeira de teatro, um show de mágica com algum
kit pronto ou com dicas da internet ou simplesmente desenhando com tinta.



Foi realizada, no último dia 24 de junho, a Festa Junina do Ensino
Médio das Escolas Padre Anchieta. A alegria dos nossos alunos e
comunidade escolar superou as expectativas, fazendo com o que a
festa se tornasse um sucesso. O evento contou com a participação
da equipe diretiva, professores, funcionários e alunos. O empenho
dos nossos alunos enfatizou a alegria nas atrações, podendo
destacar: o casamento caipira, a dança da quadrilha, as
brincadeiras, os correios elegantes e as tradicionais
comidas típicas. A festa, além de proporcionar
alegria e interação, também arrecadou
alimentos e agasalhos para a
Casa Santa Marta.
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Será que esse casamento sai?

As guardiãs da comida

Sofre não caipira!

Ô ós caipira sô!

As meninas lindas da roça



CONHECIMENTO

Estudantes do UniAnchieta
visitam a fábrica da Coca-Cola

Qualidade de vida é tema de projeto
apresentado em congresso

ESTUDANTES DO CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ANCHIETA
VISITARAM A FÁBRICA DA COCA-COLA EM JUNDIAÍ, COM
OS OBJETIVOS DE ACOMPANHAREM O PROCESSO

PRODUTIVO DO REFRIGERANTE E DE VERIFICAREM O
FUNCIONAMENTO DA LOGÍSTICA E DO MARKETING DA EMPRESA.
Na oportunidade, os alunos puderam
conhecer a história da marca, assim como
parte das instalações. A iniciativa visa criar
um ambiente de maior contato com o
mercado, proporcionando um melhor
desenvolvimento das práticas de ensino no
âmbito dos cursos.
Durante a visita, o grupo assistiu a uma
palestra com informações sobre a
estrutura da empresa e o sistema de
franquia da Coca-Cola, que foi seguida por
um tour pelas dependências da unidade,
sendo possível conhecer os processos de
produção, esterilização das garrafas
retornáveis, engarrafamento, rotulação e
vedação das garrafas.
O professor Rafael Herman Mauro, que
acompanhou os alunos, relatou que eles
tiveram contato com a fabricação do refrigerante e testemunharam a
preocupação da fábrica com a preservação do meio ambiente, podendo
trabalhar em sala de aula o tema discutido na visita. "O objetivo foi colocá-
los em contato com processos diferentes dos nossos. Foi uma experiência

única, que proporcionou conhecimento sobre o processo de produção, os
produtos da companhia e, principalmente, sobre a história da Coca-Cola,
além de os estudantes verem na prática os conceitos debatidos em sala de
aula”, concluiu Rafael.
Segundo João Marcus Ribeiro Rocha, estudante do curso de

Administração, "a visita à fábrica da
felicidade foi uma experiência incrível e
que ficará registrada em nossa memória. É
muito interessante compreender o
processo, a história e a evolução de um
produto tão famoso. Esta oportunidade nos
trouxe muita aprendizagem." Para Lilian
Vaz Bueno Quirino, estudante de
Marketing, “a atividade foi muito boa, pois
conhecemos toda a história da Coca-Cola
por meio de desenhos animados e canções,
as primeiras garrafas, a primeira máquina
injetora, todos os troféus que a Coca-Cola
já ganhou. Foi incrível conhecer a linha de
produção e as salas com mistérios sobre a
fórmula, além de termos terminado o
passeio nos deliciando com todos os
produtos da marca."

As visitas técnicas fazem da parte da estratégia do planejamento
pedagógico dos cursos do UniAnchieta e têm como objetivo inserir os
estudantes na realidade do mercado de trabalho e estimular a troca de
informações e o acesso a novos conhecimentos.

O EVENTO OFERECEU OPORTUNIDADES DE
ATUALIZAÇÃO, TANTO PARA ACADÊMICOS
QUANTO PARA PROFISSIONAIS.

ESTUDANTES DE ADMINISTRAÇÃO, MARKETING E PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARTICIPARAM DA VISITA TÉCNICA, QUE
AGREGOU IMPORTANTES CONHECIMENTOS A SUA FORMAÇÃO ACADÊMICA.
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ESTUDANTES DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA
DO UNIANCHIETA APRESENTARAM UM
TRABALHO NO XI CONGRESSO CIENTÍFICO

UNIARARAS, COM O TEMA: O SIGNIFICADO DE
QUALIDADE DE VIDA PARA PESSOAS IDOSAS
PRATICANTES E NÃO PRATICANTES DE EXERCÍCIO.
O trabalho foi realizado pelas estudantes Daniele
Marques, Natalia Donadel, Renata Brogin e Simone
Ribeiro, orientadas pelo professor Alessandro Tosim,
integrando a disciplina de Educação Física e Maturidade.

Alunos do UniAnchieta durante a visita técnica

Alessandro Tosin com as alunas do curso de Educação Física



CÓD VAGA CÓD VAGA CÓD VAGA

4778 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 7917 ASSISTENTE COMERCIAL 7967 ESTÁGIO SECRETARIADO

7422 ANALISTA DE SUPORTE TÉCNICO 7919 ESTÁGIO ENGENHARIA 7969 SUPERVISOR DE NEGÓCIOS BANCÁRIOS

7545 REPRESENTANTE COMERCIAL 7920 COORDENADOR INSTITUCIONAL VOITTO 7970 ESTÁGIO COMÉRCIO EXTERIOR

7661 ANALISTA DE R.H 7924 ESTÁGIO 7971 CONSULTOR DE VENDAS E MERCHANDISIGN

7757 AJUDANTE DE PRODUÇÃO 7925 ASSISTENTE CONTÁBIL 7975 CONSULTOR DE IMÓVEIS

7778 ANALISTA DE CRÉDITO 7928 ANALISTA CONTÁBIL 7979 AGENTE DE COMUNICAÇÃO

7808 ESTÁGIO COMÉRCIO EXTERIOR 7932 ESTÁGIO R.H 7980 AGENTE COMERCIAL

7828 ESTÁGIO 7934 ASSISTENTE DE VENDAS - INTERNO 7981 ASSISTENTE CONTÁBIL

7849 ESTÁGIO ENGENHARIA 7935 GESTOR DE LIMPEZA 7985 AUXILIAR DE COBRANÇAS

7877 ESTÁGIO TÉCNICO QUÍMICA 7936 AUXILIAR DE VENDAS 7986 ESTÁGIO MARKETING

7882 ANALISTA DE DEPTO. PESSOAL 7939 ESTÁGIO R.H 7987 DESENVOLVEDOR WEB - C E ASP.NET

7893 ESTÁGIO 7940 ESTÁGIO TÉCNICO QUÍMICA 7989 PEDAGOGIA

7903 ANALISTA DE PRODUTO 7941 ANALISTA DE CUSTO JR. 7990 ESTÁGIO QUÍMICA

7905 AUXILIAR DE CONTROLE DE QUALIDADE 7942 ESTÁGIO ENGENHARIA 7991 ESTÁGIO INFORMÁTICA

7907 ESTÁGIO 7943 ESTÁGIO ENGENHARIA 7992 TÉCNICO DE LABORATÓRIO

7908 TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 7955 ESTÁGIO DEPTO. FINANCEIRO 7993 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO

7913 ESTÁGIO 7956 ANALISTA COMERCIAL JR. 7994 ATENDENTE COMERCIAL

7914
VENDEDOR DE PRODUTOS NATURAIS E

SUPLEMENTOS
7957

AUXILIAR DE ALMOXARIFADO DE PRODUTOS

QUÍMICOS
7995 OPERADOR DE PRODUÇÃO

7915 ASSISTENTE CONTÁBIL 7962 ESTÁGIO FISIOTERAPIA 7996 ESTÁGIO IMPLANTAÇÃO ERP

7916 EDUCADOR FÍSICO 7963 ESTÁGIO 7997 TELEMARKETING

8000 ESTÁGIO LABORATÓRIO 7964 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 7998
AJUDANTE DE PRODUÇÃO - TÉCNICO EM

QUÍMICA

8001 ESTÁGIO NATAÇÃO INFANTIL 7965 PROGRAMADOR JAVA SE
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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/

Currículo e entrevista de emprego
são tema de palestra no UniAnchieta

ALUNOS DAS ESCOLAS PADRE ANCHIETA DE JUNDIAÍ PARTICIPARAM DE PALESTRA SOBRE PREPARAÇÃO PARA A VIDA
PROFISSIONAL.

PROMOVIDA PELO NEMP, NÚCLEO DE EMPREGABILIDADE E
RELAÇÕES EMPRESARIAIS DO UNIANCHIETA, UMA PALESTRA
SOBRE INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO E CARREIRA

PROFISSIONAL REUNIU ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO INTEGRADO AO
TÉCNICO DAS ESCOLAS PADRE ANCHIETA (TURMAS DE
ADMINISTRAÇÃO, DESIGN DE INTERIORES E INFORMÁTICA). A palestra foi
ministrada por Rodrigo Miossi, engenheiro e consultor de carreiras há mais de 12
anos.
Com o objetivo de orientar os estudantes na busca de uma colocação profissional,
preparando-os para a inserção no mercado de trabalho, a palestra abordou
diversos tópicos, como cadastramento no NEMP, dicas para conseguir vagas de
estágio ou efetivas, perfil profissional, elaboração do currículo profissional, como
se portar em uma entrevista de emprego, motivação e preparação para aproveitar
oportunidades.
De acordo com Rodrigo Miossi, “este é um tema muito solicitado. Quero desejar
aos alunos muito sucesso e prosperidade em suas carreiras, mas às vezes devem
ser construídas onde a gente nem imagina, como no nosso currículo.”

Estudantes do Ensino Médio aproveitaram o momento para esclarecer as dúvidas



ENTRE OS DIAS 19 E 22 DE MAIO,
ACONTECEU O VII CISCA – CONGRESSO
INTERNACIONAL DA SAÚDE DA CRIANÇA

E DO ADOLESCENTE, REALIZADO NA ESCOLA
DE MEDICINA DA SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA, EM VITÓRIA, NO ESPÍRITO
SANTO. ESTUDANTES DO QUINTO PERÍODO DO
CURSO DE FISIOTERAPIA DO UNIANCHIETA
PARTICIPARAM DO EVENTO, ACOMPANHADAS
PELAS DOCENTES LAURA MAIA E JULIANA
RÉGIS.
Com o objetivo de promover discussões acerca do
crescimento e desenvolvimento de crianças e
adolescentes, bem como de aproximar os
pesquisadores, educadores e iniciantes da pesquisa
e educação na área, foram abordados diversos
temas, como paralisia cerebral, Zika Vírus, Síndrome
de Down, gravidez na adolescência, abuso sexual,
entre outros.
As estudantes do UniAnchieta apresentaram dois
trabalhos de revisão bibliográfica e um relato de
experiência. As estudantes Amanda Coletti, Amanda
Gomes, Bruna Rodrigues, Gabriela Francischinelli,
Isabele Bertolani e Milene Ruescas, orientadas pelas
professoras Juliana Régis e Juliana Boaretto, foram
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SUCESSO NA
COMUNICAÇÃO
- RAPPORT -

Você está tendo sucesso com a sua comunicação?
Seu interlocutor te entende com clareza?
Quais são as suas estratégias de comunicação?
Caro leitor, você já ouviu falar algo sobre rapport?
Rapport é uma palavra de origem francesa,
utilizada no sentido de espelhamento, que, por sua
vez, é uma forma de criar empatia com o seu
interlocutor e de trazer harmonia e clareza à
comunicação.
O espelhamento não é uma imitação, pois não é
uma brincadeira. Um exemplo de espelhamento:
seu interlocutor está com as pernas cruzadas
durante a conversa, você, com cuidado e sem
exagero, espelha a posição do seu interlocutor,
criando assim uma harmonia física entre vocês.
Essa é uma forma de rapport gestual, pela qual a
“conversa” não verbal está acontecendo
harmoniosamente.
Podemos identificar outro tipo de rapport, o rapport
verbal, que é a harmonia na fala, por exemplo: seu
interlocutor é uma pessoa que fala muito rápido, ou
é uma pessoa que fala pausadamente; como você
consegue estabelecer uma sintonia com esse
interlocutor? Simples, falando na mesma
velocidade que ele, seja rapidamente, seja dando
pausas para que ele compreenda com exatidão,
assim você acaba de criar empatia com o seu
interlocutor.
Ao estabelecer a empatia, a comunicação fica mais
assertiva, pois o ouvinte identifica uma
semelhança verbal e não verbal que traz
segurança.
É importante salientar que o rapport deve ser
treinado e utilizado com ética e respeito pelo
interlocutor, sempre de forma digna, nunca com
propósito negativo ou com o intuito de tirar proveito
da comunicação, prejudicando o outro.
O rapport, quando utilizado no processo de
coaching, cria essa sintonia entre coach e
coachee, assim a comunicação fica mais clara, e
os resultados serão otimizados. Para criar um
rapport profundo, é necessário manter a mente
vazia e atenção total no coachee, nas palavras e
nos gestos. Manter a mente vazia significa retirar
as preocupações do dia a dia e não pensar na
próxima pergunta a ser feita, ou ficar pensando no
que fazer após a sessão.
Sintonizar-se com o outro trará o sucesso na sua
comunicação.

ADRIANO BETELLI - Professor do Centro
Universitário Padre Anchieta - Life & Executive Coaching

VII CISCA – Congresso
Internacional da Saúde da
Criança e do Adolescente
ESTUDANTES DO CURSO DE FISIOTERAPIA DO UNIANCHIETA RECEBERAM MENÇÃO
HONROSA NO CONGRESSO.

premiadas com o trabalho “O conhecimento sobre
DST'S e gravidez em universitários”, realizado com
estudantes do Centro Universitário Padre Anchieta.
O trabalho recebeu menção honrosa na categoria
pôster, entre 493 trabalhos apresentados no
congresso.
Segundo Isabele Bertolani, uma das estudantes que
participou do congresso, “foi de extrema importância
a participação neste evento, pois, além de adquirir
muito conhecimento, tivemos a honra de
representar o UniAnchieta em outro estado. Fico
muito feliz por esta oportunidade, pois tive a
experiência de apresentar este tema sobre o qual o
avaliador fez elogios e críticas construtivas que, sem
dúvida, contribuirão para nosso crescimento
acadêmico. Voltei com a certeza de que vale a pena
cada esforço e com a vontade de me dedicar cada dia
mais aos estudos no curso de Fisioterapia.”
Já para Amanda Coletti, “além de vários temas atuais
discutidos, de grande valia para meu conhecimento,
fomos muito bem recebidos pela organização do
evento, que nos orientou para que conseguíssemos
aproveitá-lo ao máximo. Fiquei muito feliz por esta
oportunidade, que acredito ser a primeira de
muitas.”

Alunas do curso de Fisioterapia do UniAnchieta orgulhosas com o certificado



o que não
te desafia,

não te
transforma

vestibular
Administração

Arquitetura e Urbanismo

Biomedicina

Ciência da Computação

Ciências Contábeis

Ciências Econômicas

Comércio Exterior

Direito

Educação Física

Enfermagem

Engenharia Ambiental e Sanitária

Engenharia Civil

Engenharia de Alimentos

Engenharia de Produção

Engenharia Eletrônica

Engenharia Mecânica

Engenharia Química

Estética e Cosmética

Farmácia

Fisioterapia

Gestão de Recursos Humanos

Letras – Português/Inglês

Logística

Marketing

Nutrição

Pedagogia

Processos Químicos

Psicologia

Publicidade e Propaganda


