
Histórias
de sucesso
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Ex-alunos do UniAnchieta agora são
professores da casa.  Histórias de

dedicação e sucesso podem servir
como inspiração para que cada um

procure orientar a formação e a carreira
considerando a realização pessoal.
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PUBLICAÇÕES IMPERTINENTES EM REDES SOCIAIS PODEM
INTERFERIR NO RESULTADO DE UM PROCESSO SELETIVO PARA
EMPREGO. OFICINA PROMOVIDA PELO UNIANCHIETA OFERECE

ORIENTAÇÕES SOBRE POSTURA PESSOAL E PROFISSIONAL.

ESTAMOS EM MEIO A UMA GRAVE CRISE FINANCEIRA, E TALVEZ ESSA
SEJA UMA DAS CAUSAS DO NERVOSISMO QUE ACOMETE O CANDIDATO
DURANTE UMA ENTREVISTA DE EMPREGO. Entretanto, é preciso lembrar

que manter a calma e cuidar da preparação para a entrevista são elementos
fundamentais para um bom desempenho no processo seletivo.
Objetivando atender essa demanda, o Núcleo de Empregabilidade e Relações
Empresariais do UniAnchieta (NEMP) promoverá a oficina “Etiqueta pessoal e postura
profissional”, ministrada por Dinah Salvestrin, na qual os participantes receberão
orientações para a construção de uma boa imagem pessoal e profissional,
considerando-se as atitudes e comportamentos adequados às mais diversas situações.
Os interessados podem se inscrever pelo site www.intranet.anchieta.br/nemp/portal. A
atividade é gratuita e aberta ao público, e será realizada no dia primeiro de outubro, no
Campus Pedro C. Fornari, localizado na Av. Dr. Adoniro Ladeira, 94 – Km 55,5 da Via
Anhanguera, no prédio Multidisciplinar, segundo andar, sala 43, das 9h às 11h. Estão
disponíveis 100 vagas, e os certificados serão encaminhados via e-mail.

Diga-me o que você
posta e eu direi se

passará na entrevista.
MAGDALENA CARMEN FRIDA KAHLO Y CALDERON
(1907-1954) FOI UMA PINTORA MEXICANA.
PASSADOS MAIS DE 50 DE SUA MORTE, FOI
REVELADO UM ACERVO DE 6.500 FOTOGRAFIAS,
DAS QUAIS 241 INTEGRAM A EXPOSIÇÃO QUE
CHEGA A SÃO PAULO EM SETEMBRO.
Elaborada pelo curador Pablo Ortiz Monastério, a
exposição de fotografias do acervo de Frida Kahlo
chega a São Paulo. A exposição, que já passou por
Portugal, México, Polônia e Curitiba, ocupará o
Museu da Imagem e do Som, com a exposição
“Frida Kahlo – Suas Fotos”, e o Espaço Cultural
Porto Seguro, com a mostra “Frida Kahlo – Suas
Fotos | Olhares sobre o México”.
Conhecida por uma vida de superações e
sofrimentos que, refletidos em sua obra, a
tornaram uma das maiores pintoras do século XX, a
exposição tem início dia 3 de setembro e segue até
20 de novembro. Os ingressos custam R$ 6,00
(inteira) e R$ 3,00 (meia) em ambos os espaços, e o
ingresso adquirido em um espaço pode ser
apresentado para a entrada no outro. Estas e
outras informações sobre a exposição podem ser
encontradas no site http://www.mis-sp.org.br/.

Fotografias do acervo de Frida Kahlo
estarão expostas em São Paulo
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EXTENSÃO

ENTRE OS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO, ACONTECEU A 13º
EDIÇÃO DO SIGA, SEMINÁRIO PARA INTERAÇÃO EM
GESTÃO AMBIENTAL, E A 5º EDIÇÃO DO SIMPÓSIO

CIENTÍFICO DE GESTÃO AMBIENTAL, SIGA CIÊNCIA,
EVENTOS REALIZADOS NA ESCOLA SUPERIOR DE
AGRICultura luiz de queiroz da universidade de são paulo,
em piracicaba.
O evento de cunho nacional propõe um espaço de reflexão e debate
para a construção de uma sociedade sustentável, trazendo a
experiência de pesquisadores e profissionais da área, bem como a
comunidade acadêmica e todos os que se envolvem com temáticas
ambientais diversas.
Estudantes do 10º período do curso de Engenharia Química do
UniAnchieta participaram do evento, apresentando o trabalho
Avaliação da Eficiência da Estação de Tratamento de Esgotos (ETE)
do Município de Valinhos, São Paulo, realizado sob orientação do
professor Vanderlei Inácio de Paula.
Para Denis R. S. Lima, estudante do curso, “a aceitação do trabalho
apresentado demonstra a relevância dos temas desenvolvidos na
instituição, com destaque para o programa institucional de
iniciação científica, do qual participei nos últimos três anos sob
orientação do professor Vanderlei.”
A estudante Aline Maria Lodis comenta: “O tema discutido neste
SIGA Ciência, “Nós e as florestas”, alberga as necessidades
urgentes de ação para a manutenção da vida selvagem e o quanto
as alterações na fauna e flora atingem cada indivíduo do planeta.
Posso dizer que o que mais apreciei foram as portas abertas para

Docente e alunos
representam o UniAnchieta

em congresso nacional

MS Project – Com exemplos  práticos de
planejamento é tema de curso de extensão.

que nossas propostas e pensamentos sejam levados para discussão na ONU,
aproximando-nos ainda mais dos compromissos com a sustentabilidade.”
Isabela Almeida, outra estudante que participou do congresso, relata: “O evento contou
com palestrantes incríveis, que conseguiram ao mesmo tempo nos dar um alerta sobre o
mundo e fornecer opções de ações públicas e privadas para ajudar a consertá-lo,
despertando nossa consciência socioambiental. Já estou tentando influenciar o meio em
que vivo, como, por exemplo, em meu ambiente de trabalho, onde orientei a troca de
copos plásticos descartáveis por canecas pessoais. Esta ação diminuirá
consideravelmente a geração de lixo.”

O EVENTO OFERECEU OPORTUNIDADES DE ATUALIZAÇÃO PARA ACADÊMICOS E PARA PROFISSIONAIS.
ESTUDANTES DE ENGENHARIA QUÍMICA DO UNIANCHIETA APRESENTARAM TRABALHO.

TODO PROFISSIONAL QUE ATUA NA ÁREA DE ENGENHARIA ESTÁ ENVOLVIDO COM PROJETOS QUE DEMANDAM UM CONJUNTO DE
ATIVIDADES CORRELACIONADAS QUE NECESSITAM SER COORDENADAS DE MANEIRA A ATINGIR UMA META DENTRO DOS OBJETIVOS
PROPOSTOS.

O objetivo do curso é apresentar conceitos de gestão de projetos e demonstrar o uso do MS-Project como ferramenta para a realização do planejamento e
monitoramento do projeto. Curso indispensável para quem deseja trabalhar com projetos, planejamento e controle.
Serão oferecidas duas turmas aos sábados: uma turma das 8h às 11h10min e a outra das 13h30min às 17h10. O curso será realizado no Campus Prof. Pedro
C. Fornari, localizado na Av. Dr. Adoniro Ladeira, 94 – Km. 55,5 da Via Anhanguera. O investimento é de R$ 180,00.
Para os profissionais que já realizaram o curso básico, serão oferecidas também, duas opções de turma para o nível intermediário. As inscrições irão até o dia
15 de outubro. O investimento é de R$ 200,00.
Fonte: http://www.anchieta.br/extensao/ms-project-com-exemplos-praticos-de-planejamento-nivel-basico/

AS INSCRIÇÕES ACONTECEM ATÉ DIA 12 DE SETEMBRO PELO SITE WWW.ANCHIETA.BR

Alunos do UniAnchieta representaram o curso de Engenharia Química em Piracicaba.
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Eles se formaram pelo Centro
Universitário Padre Anchieta e
agora fazem parte da formação

de milhares de alunos

OS PRÉDIOS, CORREDORES E SALAS SÃO OS
MESMOS. OS ESPAÇOS ANTES FREQUENTADOS NA
CONDIÇÃO DE ESTUDANTE TORNARAM-SE O

AMBIENTE DE TRABALHO.

Assim aconteceu com , que se formou em

2008, na primeira turma de Educação Física do UniAnchieta, e
hoje é professora da instituição.
A opção pela Educação Física foi motivada pelo apreço por
práticas corporais, como ocorre com quase todos os estudantes
da área. No caso de Pepita, a motivação veio pela prática da
capoeira. Aos 27 anos e com uma filha, ela prestou o ENEM,
conseguiu bolsa integral pelo PROUNI e optou pela licenciatura,
como o caminho que permitiria sua atuação em escolas.
Sua turma era pouco numerosa, o que favoreceu o
estabelecimento de um vínculo estreito entre estudantes e
docentes. Indicada para estagiar na instituição, Pepita conta que
depois de formada conseguiu uma bolsa parcial para cursar uma
especialização em Educação Física.
O convite para lecionar no UniAnchieta partiu de Adriano
Mastrorosa, professor e orientador de Pepita. Ela foi convidada a
assumir a disciplina de Cultura e Pedagogia da Capoeira. Num
primeiro momento, Pepita conta que relutou em aceitar o
convite, diante da responsabilidade, mas o curso precisava de
alguém que, além de conhecer capoeira, pudesse olhar para a
capoeira e para a Educação Física a partir de uma perspectiva
crítica.
Segundo ela, “ter cursado a disciplina de capoeira na graduação
com o professor Laércio Iório e contemplar a capoeira como um
dos conteúdos das minhas aulas de Educação Física no ensino
público básico foram experiências fundamentais para propor um
processo de ensino-aprendizagem de capoeira no ensino
superior.”
Lecionando desde 2010 a disciplina, hoje chamada Capoeira e
Cultura Afro-brasileira, Pepita também ministra aulas das
disciplinas Dimensões Antropológicas e Sociais da Educação
Física, Pressupostos Histórico-filosóficos da Educação Física e
Tendências Político-filosóficas da Educação Física.

Pepita Saloti

Cursando mestrado no Instituto de Arte da Unesp, o esforço em materializar um processo de ensino-aprendizagem da capoeira no qual ética, estética e política se
mostrem indissociáveis é uma de suas maiores preocupações. Sobre o retorno ao UniAnchieta e o trabalho na instituição, comenta: “Esse percurso faz com que eu
tenha um compromisso muito específico com os estudantes, é um vínculo afetivo com a instituição. Trabalho com professores que foram meus professores, estabeleci
laços de amizade, de estudo e de trabalho na graduação que ainda mantenho. Outros tantos laços continuam sendo construídos, mas, prioritariamente, tenho um
vínculo político, me reconheço nos estudantes, sei que em sua maioria são trabalhadores e não apenas estudantes. Isso só amplia a responsabilidade do curso em
oferecer uma formação de muita qualidade. Juntamente com os saberes práticos, de extrema importância não só para nossa área, mas para a vida humana, diante de
um assentamento e distanciamento cada vez maiores do corpo que somos, é preciso fomentarmos um clima intelectual democrático, crítico e ético. Essa
responsabilidade fez minhas mãos suarem no primeiro dia de aula aqui na instituição, do mesmo modo que aconteceu no primeiro dia de aula na escola. E continua me
inquietando. O que existe de muito importante aqui no curso, e que tem se mantido em todas as coordenações, desde que eu era estudante até agora, com a

coordenação do professor Davi Poit, é que os docentes sempre
tiveram autonomia para materializar seus planos de ensino,
liberdade para gerir suas aulas. Como professora, do mesmo modo
como era quando estudante, nunca me foram negados o diálogo e
a possibilidade de posicionamento e de questionamento. Essa é
uma característica do curso que precisa continuar sendo
preservada e valorizada”, conclui.

História similar à de Pepita é a do professor

, egresso da turma de 1977 do curso de Ciências

Econômicas do UniAnchieta. Após completar os estudos na área de
Administração Mercadológica e por atuar na área de marketing,
Léo foi convidado a assistir o professor Anibal Barca de Lima e
Castro na disciplina de Técnicas Comerciais, que acabou
assumindo e na qual atua até hoje.
O professor Léo tem uma grande afinidade com a profissão de
economista, já que seu pai, também aluno das Escolas Anchieta,
nos anos 1940, no curso de contador, falava muito a respeito das
carreiras de administrador, contador e economista.
Ao ser perguntado sobre voltar como professor às salas de aula
onde foi estudante, Léo relembra que seu primeiro dia de aula
como professor se realizou na mesma sala em que terminou sua
graduação. “Eu já me imaginava dando aulas. Venho de uma
família de professores e sempre gostei de dar aulas. Acho esse
contato e esse convívio com alunos algo muito interessante,
prazeroso e recompensador. Eu nunca me esqueço, por exemplo,
de um aluno que um dia, no centro da cidade, começou a gritar
meu nome. Correu, atravessou a rua e disse: 'Que bom te
encontrar. Eu estava mesmo te procurando. Queria que você fosse
o primeiro a saber. Fui promovido na minha empresa. Olha, Léo,
muito obrigado.' Logo depois que ele foi embora, a minha esposa
me disse: 'Não segura, não. Pode chorar'. E eu chorei. Não tem
nenhuma demagogia aqui, não. Eu mostro para eles que para
chegar aqui na frente, eu já estive sentado onde eles estão.
Portanto, eu sou uma pessoa normal como qualquer um deles que
estão ali. Se eu consegui, todos conseguem.” Hoje Léo leciona as
disciplinas de Marketing e Administração de Marketing no curso de
Administração do UniAnchieta.

Léo Ferreira
Arantes

Um bom filho à casa torna

Professora Pepita Saloti com os alunosno último Festival de Cultura Corporal

Momento de estudante do professor

Léo Ferreira Arantes

EDUCAÇÃOEDUCAÇÃO
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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/

17/09

08/10
Direito do Trabalho: Olhos abertos faz bem ao seu bolso

10/09

Transforme-se em sua melhor versão de você!

GERENCIAMENTO DO TEMPO

24/09
Jovens Profissionais, Empresas e Seus Desafios no  Processo Seletivo.

01/10
Etiqueta Pessoal e Postura Profissional

22/10
Direito Previdenciário: Sua saúde vale muito

12/11
Inteligência Emocional

CÓD VAGA CÓD VAGA CÓD VAGA

6933 ESTÁGIO MODA 8052 ESTÁGIO 8097 ESTÁGIO MARKETING

7422 ANALISTA SUPORTE TÉCNICO 8053 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 8099 ESTÁGIO RECURSOS HUMANOS

7808 ESTÁGIO COMÉRCIO EXTERIOR 8054 ASSISTENTE DE VENDAS - INTERNO 8100 ESTÁGIO QUÍMICA

7830 ESTÁGIO LABORATÓRIO 8056 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8101 ESTÁGIO EDUCAÇÃO FÍSICA

7920 COORDENADOR INSTITUCIONAL VOITTO 8060 ESTÁGIO TÉCNICO ELETRÔNICO 8102 ASSISTENTE COMERCIAL

7963 ESTÁGIO 8062 ESTÁGIO 8103 ESTÁGIO SGI E INDUSTRIAL

7975 CONSULTOR DE IMÓVEIS 8063 ANALISTA DE LABORATÓRIO 8104 ESTÁGIO T.I

7994 ATENDENTE COMERCIAL 8068 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8105 ESTÁGIO PSICOLOGIA

7997 TELEMARKETING 8069 ESTÁGIO COMERCIAL 8106 ESTÁGIO CIÊNCIAS CONTÁBEIS

8000 ESTÁGIO LABORATÓRIO 8072 ESTÁGIO RECURSOS HUMANOS 8107 ESTÁGIO RECURSOS HUMANOS

8003 COORDENADOR DE VENDAS 8073 ANALISTA DE SISTEMAS DOT NET SÊNIOR 8108 ESTÁGIO JURÍDICO

8015 EDUCAÇÃO FÍSICA - NATAÇÃO 8074 ANALISTA FISCAL 8109 ESTÁGIO PRODUÇÃO

8030 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8076 ESTÁGIO COMPRAS 8110 ANALISTA FISCAL JUNIOR

8031 AUXILIAR DE DEPTO. PESSOAL 8077 ENGENHEIRO QUÍMICO 8111 ASSISTENTE CONTÁBIL

8032 ANALISTA ADMINISTRATIVO DE VENDAS 8078 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 8113 ESTÁGIO ENGENHARIA

8037 ESTÁGIO MARKETING 8079 FARMACÊUTICO 8114 ESTÁGIO INFORMÁTICA

8040 DESENVOLVEDOR P.H.P 8080 ESTÁGIO MEIO AMBIENTE 8115 ESTÁGIO ENFERMAGEM

8042 DESENHISTA 8081 ESTÁGIO MARKETING 8116 ESTÁGIO COMPRAS

8043 PROGRAMADOR DELPHI I 8082 ASSISTENTE COMÉRCIO EXTERIOR 8117 ESTÁGIO

8048 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8083 ESTÁGIO SISTEMAS 8119 ESTÁGIO CONTABILIDADE

8049 ABASTECEDOR 8085 ANALISTA FISCAL 8120 ESTÁGIO FISIOTERAPIA

8050 APRENDIZ OPERACIONAL 8086 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 8121 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO

8051 GERENTE OPERACIONAL 8087 AUXILIAR CONTÁBIL 8122 ESTÁGIO VENDAS

8096 ESTÁGIO ENGENHARIA 8088 ESTÁGIO MARKETING 8123 CORRETOR DE IMÓVEIS

8124 ESTÁGIO ÁREA FISCAL 8092 ESTÁGIO ÁREA DA SAÚDE

Confira as próximas oficinas oferecidas pelo Nemp
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TE VI NO ANCHIETA

Vem aí o XIX Congresso
Farmacêutico de São Paulo
EVENTO REUNIRÁ PROFISSIONAIS, DOCENTES E ESTUDANTES DA ÁREA NO CENTRO DE CONVENÇÕES FREI CANECA, ENTRE OS DIAS 6 E 8

DE OUTUBRO DE 2017.

A DÉCADA DE 1970 REPRESENTOU UMA FASE DE
SIGNIFICATIVA EVOLUÇÃO NA PROFISSÃO FARMACÊUTICA,
MARCADA PRINCIPALMENTE PELA PROMULGAÇÃO DA LEI N.

5.991, EM 19 DE DEZEMBRO DE 1973, QUE REESTRUTUROU
DEFINITIVAMENTE A ORDENAÇÃO JURÍDICA DAS ATIVIDADES
PROFISSIONAIS, REVOGANDO A LEGISLAÇÃO QUE VIGORAVA DESDE
O ANO DE 1931.
O Congresso Farmacêutico de São Paulo está na sua 19º edição e preza pelo

ineditismo e pela multiplicidade dos seus temas. Com o tema central

“Farmacêutico: profissional de valor construindo o sucesso”, a ideia é trazer à

tona debates e assuntos que traduzem essa máxima, sendo relevantes para a

carreira profissional e acadêmica do farmacêutico.
Os estudantes podem encaminhar trabalhos científicos, que serão avaliados

por doutores membros da comissão organizadora. O evento oferece aos alunos

uma ótima oportunidade de incremento do currículo acadêmico, uma vez que

os resumos aprovados são publicados em suplemento da Brazilian Journal of

Pharmaceutical Sciences, revista de cunho internacional e grande importância

no meio acadêmico. As regras para submissão de trabalhos e os prazos de

inscrição serão divulgados em breve no site do congresso.

Aconteceu no último dia 13 de agosto o 4º Fórum Lean Universitário. Coordenado pelo Grupo Lean e realizado em parceria com os cursos de

Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica e Tecnologia em Logística do Centro Universitário Padre Anchieta, o evento reuniu cerca de

duzentos e cinquenta alunos, que tiveram a oportunidade de estar em contato direto com profissionais de comprovada experiência técnica e

gerencial. Os cases apresentados salientaram as dificuldades e soluções encontradas para o andamento satisfatório de um sistema Lean.

Estudantes que participaram do Fórum afirmaram que eventos como este agregam um valor significativo ao futuro profissional de engenharia,

motivando-os a querer aprender e se especializar cada vez mais.

Alunos minutos antes do inicio do fórum

Professor Ronaldo Santana Santos Equipe responsável pelo sucesso do evento.



Pós-graduação

MATRÍCULAS ABERTAS | www.anchieta.br

SUCESSO? COM CERTEZA!


