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Ele chegou...Ele chegou...Ele chegou...
Marino Mazzei, economista e professor do UniAnchieta,

alerta sobre o uso racional do décimo terceiro salário. PÁGINA 3
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ÀS VÉSPERAS DO INGRESSO NA
GRADUAÇÃO, OS VISITANTES
PUDERAM CONHECER TODA A

INFRAESTRUTURA DO CAMPUS
UNIVERSITÁRIO PEDRO C. FORNARI.

NO ÚLTIMO DIA 26 DE NOVEMBRO,
FUTUROS ESTUDANTES DE JUNDIAÍ E
REGIÃO ESTIVERAM VISITANDO O

CAMPUS UNIVERSITÁRIO PEDRO C. FORNARI,
DO UNIANCHIETA.
A visita teve início na Clínica da Saúde, onde os
estudantes dos cursos de Fisioterapia e de Estética e
Cosmética atendem pacientes, sob a orientação dos
professores. Os visitantes também tiveram a
oportunidade de circular pelas diversas dependências
do campus, apreciando os espaços e a infraestrutura
disponibilizada aos graduandos, como laboratórios de
engenharia, mecânica, química e automação,
complexo esportivo, piscina, academia, sala de
ginástica, estúdio de fotografia, rádio e TV. A visita se
encerrou com um café e uma confraternização entre
alunos visitantes e representantes da instituição.
Os visitantes puderam ainda participar de um
descontraído bate-papo sobre a escolha do curso de
graduação. Os interessados em conhecer as
dependências do UniAnchieta podem agendar uma
visita por meio do telefone 0800 772 8445.

ORGANIZE-SE E SEJA SURPEENDIDO

Comunidade visita instalações do UniAnchieta

OPINIÃO

Você é uma das pessoas que reclamam da falta
de tempo?

Você acha que o dia deveria ter 30 horas?

Muitas pessoas vivem nessa página, dizendo que não têm
tempo suficiente para fazer o que deveria ser feito; são
pessoas que vivem atrasadas, esquecem os
compromissos, vivem pagando suas contas com juros e
correção por mero esquecimento. Você conhece alguém
que vive correndo para todos os lados, com o celular na
mão dentro do carro, querendo fazer tudo ao mesmo
tempo, correndo riscos e arriscando a vida de outros?
Esse comportamento é fruto de falta de organização.
Pessoas assim não se programam, querem ser
multitarefas, e por causa desse comportamento acabam
por se perder no tempo. Essa desorganização faz com
que a pessoa gaste energia no que não é importante,
perdendo o foco nas atividades relevantes que merecem

mais atenção, e consequentemente ocorre a perda de
energia, tempo e dinheiro.
O dia a dia nos reserva várias distrações, como, por
exemplo, as redes sociais. Essas distrações podem
consumir muito do tempo que temos para realizar as
ações que nos deixariam com um grau de satisfação
elevado. Esses momentos mergulhados nas redes sociais
devem ser estrategicamente calculados para não
atrapalharem o nosso desempenho, porém as redes
sociais têm os seus benefícios. Quando você faz uma
pausa nas tarefas do dia e entra numa rede social para se
distrair e/ou ver amigos, isso normalmente proporciona
relaxamento e prazer, mas lembre-se: não deixe que isso
interfira no seu desempenho e resultados.
Para melhorar seus resultados, é de extrema importância
se organizar, assim você otimiza seu tempo; priorizar o
que é realmente importante trará um grau maior de
satisfação. Lembrar-se do seu objetivo é essencial para
que você se mantenha focado, assim começará a viver

adiantado em vez de atrasado. Vale comentar que o dia
tem as mesmas 24 horas para todos, por isso organize-se
e será surpreendido.
O processo de Coaching funciona como uma enzima, pois
vem para acelerar os resultados com sustentabilidade. O
Coachee (cliente) elabora sua meta e inicia o processo,
que ocorre em encontros semanais, assim será lembrado
da sua meta toda semana, para que a mesma não entre
para a coleção de metas e objetivos abandonados com o
tempo.
Além dos encontros, o Coach (profissional) utiliza diversas
ferramentas organizacionais, ferramentas estratégicas e
de gestão para alavancar o pensamento construtivo do
Coachee, que elabora um plano de ação a cada encontro;
essas ações serão executadas durante a semana com o
objetivo de otimizar os resultados, assim a meta se torna
realista e alcançável.
“O foco na solução trará a você resultados
surpreendentes.”

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

Os visitantes puderam conhecer a infraestrutura e os serviços oferecidos na institução
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Economista dá orientações
sobre oemprego do
13º salário

MUITO SE COMENTA E SE DISCUTE
SOBRE COMO UTILIZAR O DÉCIMO
TERCEIRO SALÁRIO, QUE É PAGO AOS

QUE ESTÃO EMPREGADOS NO MOMENTO. Para
os que, infelizmente, não possuem uma ocupação
efetiva e legalizada, esse recurso extra não é
acessível.
Se o décimo terceiro salário é um recurso extra,
temos de nos lembrar de que, em janeiro e fevereiro,
também há gastos extras, como IPVA, IPTU, material
escolar, despesas de férias e os compromissos
assumidos em dezembro cujo pagamento foi
transferido para os primeiros meses de 2017.
A prioridade será sempre o pagamento de dívidas,
quando existem, e principalmente as relativas a
saldo parcelado de cartão de crédito e cheque
especial descoberto. Esses compromissos têm um
custo financeiro extremamente alto, chegando a
mais de 450% ao ano, no caso dos cheques especiais.
Essa taxa de juros representa que a cada R$100,00
que parcelamos no cartão de crédito, pagamos
mensalmente R$15,00 de juros, ou seja, uma taxa de
15% mensal.
Não existe país que tenha taxa de juros tão elevada, e
temos de eliminar essas dívidas o quanto antes. Se
não há esses comprometimentos, podemos tomar
decisões mais tranquilas, programar nossas compras
de final de ano de uma forma mais adequada. O que
não podemos deixar de fazer é um uso consciente,
racional e cuidadoso da renda extra, para que não
estejamos comprometendo nossa situação
financeira.

MARINO MAZZEI, ECONOMISTA E
PROFESSOR DO UNIANCHIETA,

OFERECE IMPORTANTES
ORIENTAÇÕES SOBRE A UTILIZAÇÃO

DA RENDA EXTRA. LIQUIDAR DÍVIDAS
DEVE SER A PRIORIDADE.



RAFAELLA LIMA DOS SANTOS FICOU ENTRE OS DEZ PRIMEIROS COLOCADOS NO EXAME E RECEBEU
CONVITES DE QUATRO INSTITUIÇÕES PARA CURSAR O MESTRADO.

04
04 dezembro 2016 RECONHECIMENTO

Estudante de Ciências
Econômicas do UniAnchieta é
aprovada no exame da ANPEC
AASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS

CENTROS DE PÓS-GRADUAÇÃO
EM ECONOMIA (ANPEC) FOI

FUNDADA EM 1973 E CONGREGA AS
INSTITUIÇÕES BRASILEIRAS QUE
DESENVOLVEM ATIVIDADES DE
PESQUISA E FORMAÇÃO EM NÍVEL DE
P Ó S - G R A D U A Ç Ã O N A Á R E A D E
ECONOMIA. A ANPEC reúne atualmente 27
centros de excelência acadêmica de diversos
estados do Brasil. Para ingressar em qualquer
programa de mestrado em Economia de
excelência no Brasil, é preciso realizar o
exame nacional da ANPEC.
Rafaella Lima dos Santos, estudante do curso
de Ciências Econômicas do Centro
Universitário Padre Anchieta, ingressou nessa
graduação após fazer um curso de formação
de tecnólogo em Gestão Financeira. Rafaella
relata que sempre se impressionou com a
forma como os professores conduziam as
aulas, o que a tornou ainda mais interessada
pelo universo acadêmico. Além da

preocupação com as pessoas, a sociedade, o
ambiente em que vivem e seus recursos
terem influenciado em sua escolha, ela conta
que a oportunidade de realizar pesquisas e a
monografia foram pontos cruciais para a
identificação com áreas cujo conhecimento
deseja aprofundar no mestrado.
“Eu me inscrevi no projeto de monitoria e me
interessei cada vez mais em continuar tudo o
que vivenciei na graduação. Comecei a
estudar em maio para realizar a prova da
ANPEC no final de setembro. Nesse período,
procurei alguns professores para me
auxiliarem nos estudos; os professores Paulo
Daniel e Silva e Fabrício Piacente me
indicaram livros, sites e outras ferramentas
que pudessem me auxiliar nos estudos.
Estava muito insegura ao fazer a prova, mas,
ao final dos dois dias de exame, percebi que
meu desempenho tinha sido melhor do que
esperava. Mesmo os professores dizendo que
me sairia bem, fiz a prova com muito medo.
Eles acreditaram mais em mim do que eu

mesma. A data prevista para os centros
começarem a convidar os estudantes era 8 de
novembro, mas no dia 5 recebi um e-mail do
primeiro centro. Era da Unesp (Universidade
Estadual Paulista), informando que eles
estavam convidando os 10 primeiros
colocados e que eu estava entre eles. Depois
do dia 8, recebi também o convite da Unifesp
(Universidade Federal de São Paulo) e da
PUC-SP; na última semana, recebi o convite
da Federal de Viçosa, para a qual nem havia
me inscrito, mas que também aproveita os
resultados do exame da ANPEC.”
Paulo Daniel e Silva, professor do curso de
Ciências Econômicas, lembra: “Ser aprovada
nesse exame de seleção é um excelente feito
não somente para a estudante, mas para
nossa instituição. É um sinal de que estamos
no caminho certo”.
Rafaella optou pela Unifesp, devido à
proximidade de seu tema com o programa do
Departamento de Economia da universidade.
Sucesso!

No último domingo, 20 de novembro,
estudantes do UniAnchieta realizaram
o ENADE, Exame Nacional de
Desempenho de Estudantes. Destaca-
se que o Centro Universitário Padre
Anchieta reconhece a importância do
ENADE e o trata com muita seriedade,
reafirmando, desta forma, o seu
compromisso com uma educação de
qualidade. Antes do início do exame, os
coordenadores e professores dos
cursos receberam os seus alunos e
desejaram a eles uma boa prova.

Equipe do UniAnchieta antes da aplicação do exame



SUCESSO: ESSE É O PRINCIPAL ADJETIVO PARA DEFINIR A SEMANA DE GESTÃO E
O UEPA – UNIVERSO ESTUDANTIL PUBLICITÁRIO EM AÇÃO. Entre os dias 7 e 17 de
novembro, centenas de jovens dos cursos de Comércio Exterior, Gestão Comercial,

Marketing e Publicidade e Propaganda do UniAnchieta participaram de atividades desenvolvidas
pelos melhores profissionais das áreas.
Muitas foram as abordagens das palestras e workshops. Os estudantes puderam acompanhar o
palestrante Armando Tadeu Rossi, que abordou o tema Marketing Internacional, Paulo Sérgio
Alves, que compartilhou seu conhecimento sobre O Universo das Franquias, Wagner Alves, com
Inteligência em Vendas, Rafael Pontes, com Regimes Aduaneiros Especiais, Marisa Santina, que
conversou com os alunos sobre o mundo da internet e como a ferramenta YouTube se tornou uma
profissão, Léo Palagi, que debateu o tema Comunicação não é o que você diz, mas o que o outro
entende, Daniel Tasso, que apresentou Os bastidores de uma Multinacional (case Starret), Anna
Catarina Haddad, que falou sobre Produção para TV, Reality Show e Publicidade, Fabiana
Ferrandini, sobre Ações de Marketing para o Facebook, Andréa D´Amato, que praticou com os
estudantes um stop motion, Lia Fênix, que realizou um workshop de Stêncil e Cristiano Bredda,
que falou sobre o tema Conectado com o mundo, menos comigo mesmo. Os dias de evento foram
intensos!
O ponto alto foram as premiações Virtus e Galo de Gala, que destacaram os principais trabalhos
desenvolvidos no decorrer de 2016, entre atividades desenvolvidas nas disciplinas dos cursos,
Projetos Integradores, Trabalhos Integrados de Propaganda, Trabalhos de Conclusão de Curso e
jobs desenvolvidos pela agência experimental Buzz Publicidade. O Galo de Gala, em especial, é a
etapa local do EXPOCOM – o maior congresso acadêmico de comunicação do Brasil. Os trabalhos
premiados no Galo de Gala neste ano são os indicados pelo UniAnchieta para concorrerem ao
EXPOCOM 2017, que será realizado em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, de 15 a 17 de junho.
Vale ressaltar que a maioria das bancas de avaliação dos trabalhos foi composta por

PALESTRAS, WORKSHOPS, VISITAS TÉCNICAS E CONCURSO ACADÊMICO FIZERAM PARTE
DOS EVENTOS NESTE ANO.
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UniAnchieta realiza
Semana de Gestão e UEPA

representantes das empresas de Jundiaí e
região atendidas pelos estudantes. Os
feedbacks foram extremamente positivos,
e muitos projetos deixarão a sala de aula e
serão colocados em prática por essas
e m p r e s a s , o q u e r e p r e s e n t a
reconhecimento e confiança no trabalho de
formação profissional realizado pelo
UniAnchieta.
Patrícia Maturano Longarezi, coordenadora
dos cursos de Comércio Exterior, Gestão
Comercial, Marketing e Publicidade e
Propaganda, comenta:

“A Semana de Gestão e a UEPA foram dias

especiais e importantes para os alunos, pois

simbolizam o término de uma etapa com as

apresentações dos projetos desenvolvidos no decorrer

do ano e permitem um grande aprendizado, por meio

das atividades propostas pelos profissionais de

mercado que nos privilegiaram com suas presenças.

Estamos muito felizes!”.

“A Semana de Gestão e a UEPA foram dias

especiais e importantes para os alunos, pois

simbolizam o término de uma etapa com as

apresentações dos projetos desenvolvidos no decorrer

do ano e permitem um grande aprendizado, por meio

das atividades propostas pelos profissionais de

mercado que nos privilegiaram com suas presenças.

Estamos muito felizes!”.

Os estudantes dos cursos marcaram presença na noite do Galo de Gala

Stencil foi um dos workshops durante a semana
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Alunos de Arquitetura e
Urbanismo realizam

exposição de maquetes
TRABALHOS ATRAÍRAM A ATENÇÃO DE TODOS OS QUE PASSARAM PELO LOCAL.

ADISCIPLINA INTRODUÇÃO AO PROJETO
ARQUITETÔNICO DESTINA-SE AO
DESENVOLVIMENTO DA SENSIBILIDADE

CRIATIVA VOLTADA PARA O ATO DE PROJETAR;
ESSA SENSIBILIDADE DEVE ESTAR BASEADA EM
FUNDAMENTOS PLÁSTICOS DE ARQUITETURA
DESDE A CONCEPÇÃO, ORIUNDA EM QUASE SUA
TOTALIDADE DE UM PROCESSO INTELECTUAL DE
ANALOGIA COM ELEMENTOS DA NATUREZA (POR
EXEMPLO, UM INSETO OU UMA FOLHA), QUE
SIRVAM DE FONTE DE ANÁLISE, REPRESENTAÇÃO
E TAMBÉM DE EXECUÇÃO.
Alinhados a essa proposta, estudantes do primeiro e
segundo períodos do curso de Arquitetura e Urbanismo
do UniAnchieta, sob a orientação dos professores
Carolina Lima e Amanda Pelliciari, construíram
maquetes conceituadas com o objetivo de estabelecer

analogias formais e desenvolver partidos arquitetônicos.
A exposição aconteceu no pavimento térreo do prédio 2 do campus Pedro C.
Fornari, durante o mês de novembro.
Thales Augusto Filipini Righi, coordenador do curso, comenta: “O primeiro
ano do curso é voltado para o desenvolvimento da criatividade; assim, as
disciplinas auxiliam os alunos a desenvolverem o seu potencial de forma
prática. Desde o princípio, proporcionamos aos alunos atividades em que
visualizem e vivenciem a realização de seus projetos, transportando o
idealizado do papel para a espacialização real, com protótipos e maquetes.
No UniAnchieta, temos professores atuantes no mercado e com carreira
acadêmica. O corpo docente trabalha de forma integrada; em um período,
por exemplo, temos duas, três e até quatro disciplinas voltadas para um
mesmo projeto, o que facilita a compreensão de conceitos e a execução por
parte dos alunos. A matriz curricular também permite um ensino vertical, em
que as disciplinas se comunicam aliando teoria e prática. Além disso,
contamos com diversos laboratórios, o que possibilita um ensino completo”.

Os alunos capricharam nos projetos, que tiveram como inspiração elementos da natureza.



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

7975 CONSULTOR DE IMÓVEIS 8206 TÉCNICO QUÍMICO JR. 8256 ASSISTENTE CONTÁBIL

8115 ESTÁGIO ENFERMAGEM 8207 ESTÁGIO 8257 ANALISTA DE LABORATÓRIO

8138 ESTÁGIO CRIAÇÃO 8211 ESTÁGIO PROCESSOS QUÍMICOS 8258 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO

8142 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 8212 ESTÁGIO PROCESSOS MECÂNICOS 8259 ESTÁGIO ÁREA FISCAL

8160 ESTÁGIO EDUCAÇÃO FÍSICA 8218 ESTÁGIO QUALIDADE 8260 VENDEDOR INTERNO/EXTERNO

8163 DESENVOLVEDOR WEB - C E ASP.NET 8220 VENDEDOR EXECULTIVO 8261 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

8165 HELP DESK 8221 CONSULTOR EXECULTIVO DE VENDAS 8262 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

8166 OPERADOR DE IMPRESSÃO 8223 ESTÁGIO 8263 PROGRAMADOR JAVA SE

8185 TÉCNICO EM INFORMÁTICA 8224 ESTÁGIO PROCESSOS SÊNIOR 8264 ESTÁGIO CONTABILIDADE

8187
PROGRAMA DE ESTÁGIO AKZONOBEL 2017 -

TÉCNICO E SUPERIOR - ITUPEVA
8225 ESTÁGIO FINANÇAS 8265 ANALISTA DE CONTROLADORIA

8188
PROGRAMA DE ESTÁGIO AKZONOBEL 2017 -

TÉCNICO E SUPERIOR - JUNDIAÍ
8226 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8266 ESTÁGIO CIÊNCIAS CONTÁBEIS

8189 AUXILIAR TÉCNICO 8228 ESTÁGIO TÉCNICO EM QUÍMICA 8267 ANALISTA DE SUPORTE TRAINEE

8190 INFRAESTRUTURA 8229 LÍDER DE PROJETOS ERP 8268 ASSISTENTE FISCAL

8191 ESTÁGIO ENGENHARIA 8231 ESTÁGIO 8270 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO

8193 PROGRAMA DE ESTÁGIO SUPERIOR 2017 8232 ESTÁGIO NUTRIÇÃO 8271 ESTÁGIO

8194 ESTÁGIO SUPPLY CHAIN E LOGÍSTICA 8234 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8272 ESTÁGIO ENGENHARIA

8196 DESENVOLVEDOR JAVA TRAINEE 8236 ESTÁGIO SERVICE DESK 8273 ESTÁGIO T.I

8197 ESTÁGIO VENDAS 8238 AUXILIAR JURÍDICO 8275 RECEPÇÃO E ATENDIMENTO

8198 ESTÁGIO JURÍDICO 8239 ESTÁGIO VENDAS INTERNAS 8277 ESTÁGIO

8200 ESTÁGIO R.H 8244 ESTÁGIO CONTABILIDADE 8278 ESTÁGIO R.H

8201 DIVULGADOR 8247 ANALISTA FISCAL 8280 ENTREGADOR MOTORIZADO

8203 ESTÁGIO 8249 ESTÁGIO TÉCNICO EM QUÍMICA 8281 ESTÁGIO INFRAESTRUTURA

8204
ESTÁGIO CUSTOMER SUPPLY CHAIN - SC

JOHNSON
8251 GERENTE FINANCEIRO 8282 PROGRAMADOR DE SISTEMAS

8205 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8252 ASSISTENTE FINANCEIRO 8283 ESTÁGIO ENGENHARIA

8255 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8254 ESTÁGIO COMPRAS
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Administração

Análise e Desenv. de Sistemas

Arquitetura e Urbanismo

Biomedicina

Ciências Contábeis

Ciência da Computação

Ciências Econômicas

Comércio Exterior

Direito

Educação Física

Enfermagem

Engenharia Civil

Engenharia de Alimentos

Engenharia de Materiais

Engenharia de Produção

Engenharia Ambiental e Sanitária

Engenharia Eletrônica

Engenharia Mecânica

Engenharia Química

Estética e Cosmética

Farmácia

Fisioterapia

Gestão Ambiental

Gestão Comercial

Gestão de Recursos Humanos

Letras – Português/Inglês

Logística

Marketing

Nutrição

Pedagogia

Processos Químicos

Psicologia

Publicidade e Propaganda

Sistemas de Informação

Aviação Civil (NOVO)

Biblioteconomia  (NOVO)

Engenharia Elétrica (NOVO)

Filosofia (NOVO)

Gestão de Turismo (NOVO)

Gestão Pública (NOVO)

Jornalismo (NOVO)

Química Industrial (NOVO)

Relações Internacionais (NOVO)

Segurança no Trabalho (NOVO)

Serviço Social (NOVO)
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