
INFORMATIVO DO

GRUPO ANCHIETA

07 FEVEREIRO 2016

Contador está

entre os

profissionais

mais procurados

no mundo

Contador está

entre os

profissionais

mais procurados

no mundo

EMPREGOS E ESTÁGIOS |  PÁGINA 06EMPREGOS E ESTÁGIOS |  PÁGINA 06

O profissional graduado em

Ciências Contábeis encontra diversas

oportunidades de trabalho, pois sua

atuação é necessária em todos os

segmentos de mercado |  PÁGINA 05

O profissional graduado em

Ciências Contábeis encontra diversas

oportunidades de trabalho, pois sua

atuação é necessária em todos os

segmentos de mercado |  PÁGINA 05



GRUPO ANCHIETA EM FOCO | EXPEDIENTE: IMPRESSÃO: Lauda Editora | CONTATO: claudiac@anchieta.br, 0800 772 8445Claudia Cervantes Starke, Carolina Gamba Gil  |

FIQUE DE OLHO02
07 fevereiro 2016 FIQUE DE OLHO

WAGNER SILVA GRADUOU-SE EM ENGENHARIA QUÍMICA NO UNIANCHIETA E FOI APROVADO PARA CURSAR O MESTRADO NA FACULDADE

DE ENGENHARIA AGRÍCOLA DA UNICAMP – FEAGRI.

Ex-aluno do UniAnchieta
ingressa em mestrado na

Unicamp

COM O MERCADO DE TRABALHO CADA VEZ MAIS

COMPETITIVO, A SEQUÊNCIA DOS ESTUDOS APÓS A

GRADUAÇÃO É PRATICAMENTE UMA EXIGÊNCIA. Com esse

pensamento, Wagner Silva, graduado em Engenharia Química pelo

UniAnchieta, participou do processo seletivo e foi admitido para cursar o

mestrado na FEAGRI da Unicamp, onde realizará pesquisa sobre

biorrefinaria em reaproveitamento de resíduos agrícolas, com foco no

desenvolvimento de biocombustíveis.

O processo de seleção constou de três etapas: prova escrita, avaliação do

currículo e entrevista com orientadores da área. Segundo Wagner, cada

etapa superada provocou uma sensação diferente, misturando nervosismo,

ansiedade e satisfação: “Fiquei muito feliz por essa conquista, e, com

certeza, é preciso acreditar que quando possuímos um objetivo, é necessário

perder o medo e seguir em frente. Agradeço a todos os que me

proporcionaram este momento. O sucesso está em nossas mãos, basta ir

atrás.”

Sesc Jundiaí
tem programação

especial no período
de Carnaval

O feriado de Carnaval chegou. Quem
optou por ficar na cidade pode aproveitar a
programação do Sesc Jundiaí. Entre os

dias 6 e 9 de fevereiro, será realizada a oficina para
a confecção de máscaras. O Ateliê Aberto de
Máscaras de Carnaval acontece das 10h às 12h, no
Espaço de Tecnologias e Artes, com 25 vagas por
dia, para pessoas a partir de 6 anos de idade.
Para os que preferem uma atividade mais agitada,
no domingo, na segunda e na terça, a partir das

14h, é possível participar da aula Ritmos e
Energia para a Família, com músicas
brasileiras para animar participantes de todas
as idades. O evento acontece no ginásio, e não
é preciso fazer inscrição antecipadamente.
Toda a programação para o período pode ser
consu l tada no s i te da inst i tu i ção
(http://www.sescsp.org.br). O Sesc se
responsabiliza por qualquer alteração da
programação.

É POSSÍVEL APROVEITAR BEM O FERIADO SEM SAIR DA CIDADE.
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Gustavo Hoffmann
ministra palestra no

UniAnchieta
NOVAS METODOLOGIAS DE APRENDIZAGEM FOI TEMA DE PALESTRA PARA DOCENTES, GESTORES DE DEPARTAMENTO E FUNCIONÁRIOS,
REUNIDOS NO ÚLTIMO DIA 26 NO ANFITEATRO DA INSTITUIÇÃO.

ASSIM COMO OCORRE EM TODAS AS ÁREAS, A EDUCAÇÃO ESTÁ
EM CONSTANTE TRANSFORMAÇÃO, PASSANDO POR
DIVERSOS DEBATES E ATUALIZAÇÕES PARA SE AJUSTAR ÀS

CARACTERÍSTICAS DO MUNDO CONTEMPORÂNEO. Recentemente, a
Unesco divulgou uma pesquisa mostrando que 67% dos estudantes de
países em desenvolvimento e emergentes que leem pelo celular consideram
o aparelho conveniente para a
leitura, já que está sempre à
disposição do usuário.
A fim de promover o contato
com novos parâmetros e
modernas metodologias para o
e n s i n o , o s d o c e n t e s ,
coordenadores de curso e
funcionários do UniAnchieta
assistiram a uma palestra
p r o f e r i d a p o r G u s t a vo
Hoffmann, uma das principais
referências na América Latina
em novas metodologias de
ensino. O objetivo do evento foi
promover a compreensão dos
docentes acerca do papel das
metodo log ias at ivas no
p r o c e s s o d e e n s i n o -
aprendizagem.
Considerado um vilão no
processo de ensino, por
oferecer diversos aplicativos,
como jogos e redes sociais, o
aparelho celular em geral gera
um grande incômodo nas salas
de aula, tanto para alunos
quanto para professores.
Porém, com a constante e rápida evolução tecnológica, a presença de
recursos de comunicação e acesso à informação pode e deve ser colocada a
favor do processo de ensino-aprendizagem.
Embora muitos professores não sejam favoráveis ao uso do celular em sala
de aula, uma das novas metodologias ativas de aprendizagem, baseada no
trabalho com os pares (Peer Instruction), serve-se do aparelho, conectado à
internet, de forma a dinamizar as atividades. A proposta é que os estudantes
tenham acesso prévio a todo o conteúdo e façam as leituras necessárias fora
da sala de aula. Na aula, os estudantes debatem o assunto e resolvem
situações-problema, com o auxílio da ferramenta tecnológica.
A proposta inovadora faz com que os estudantes se tornem responsáveis pela

busca e construção do conhecimento, posteriormente aplicado em atividades
que consistem em problemas a serem resolvidos. Essa metodologia promove
o fácil acesso aos conteúdos, que deixam de ser privativos dos professores,
favorecendo a administração do tempo dedicado aos estudos pelos
aprendizes, considerando os diferentes ritmos individuais de aprendizagem.
Segundo Gustavo Hoffmann, “é preciso criar situações onde o aluno interaja

mais com o processo de
construção de conhecimentos.
Comprovadamente, o modelo
tradicional de ensino, no qual
o professor ocupa 90% do
tempo de aula com exposição
de conteúdos, já não é tão
válido. Existem alunos que
possuem facilidade para
compreender o conteúdo em
uma única exposição e os que
possuem dificuldade. No
modelo at ivo, o aluno
estabelece o seu próprio
tempo. Se ele precisar assistir
duas ou três vezes a uma
videoaula para entender o
assunto tratado, ela estará
disponível. Enquanto isso, os
momen to s p r e s en c i a i s
servirão à aplicação dos
conteúdos que estão sendo
trabalhados, invertendo
completamente a lógica de
ensino que temos hoje. O
estudante passa de figura
passiva para ativador de
conteúdo, aplicando-o à

solução de problemas.”
Para Juliana Fornari, diretora de EAD do UniAnchieta, e João Antonio de
Vasconcellos, Diretor de Graduação do UniAnchieta, a palestra foi bastante
interessante, pois o professor Gustavo mostrou, de forma prática, como o
aluno pode ser o construtor de seu conhecimento, sem desconsiderar o
professor como moderador e consultor desse conhecimento. A mudança é
necessária para que o processo de ensino-aprendizagem seja mais efetivo e
acompanhe as transformações do mundo.
“Reconsiderar o modelo atual de ensino não é uma tarefa simples; é preciso
romper barreiras e pensar em novas metodologias de ensino e
aprendizagem, mas é uma mudança que vale a pena”, concluiu Gustavo.

Professor Nelson Figueiredo, Gustavo Hoffmann e professora Juliana Fornari.
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VESTIBULARVESTIBULAR

Aqui só falta você!Aqui só falta você!
www.anchieta.brwww.anchieta.br

Os estudantes do Centro Universitário Padre Anchieta tiveram o
seu grande dia. Graduados de diversos cursos celebraram durante
o mês de janeiro e início de fevereiro, a conclusão da faculdade.
Confira algumas fotos das solenidades de formatura, realizadas no
anfiteatro do UniAnchieta. Parabéns aos formandos!

Foto: Artfinal
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Momento da solenidade

É hora de comemorar mais uma conquista

Juramento final

Nossas engenheiras

Assinando a tão esperada ata

Coordenadora Taciana e suas novas nutricionistas

Discurso. Momento de emoção
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A GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS ABRE DIFERENTES CAMPOS DE ATUAÇÃO. O PROFISSIONAL DA ÁREA ESTÁ ENTRE OS
MAIS PROCURADOS NO MUNDO.

ELE CONTROLA AS FINANÇAS E OS NEGÓCIOS DE UMA
EMPRESA, CONTROLA INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES,
ADMINISTRA CARGOS, PODE ATUAR EM ÓRGÃOS PÚBLICOS,

INGRESSANDO POR MEIO DE CONCURSOS, OU AINDA PODE ATUAR
COMO AUDITOR. O profissional de Ciências Contábeis é um dos mais
procurados no mundo, segundo o Guia do Estudante da Editora Abril.
Com a crise econômica que afeta o país, a redução de custos deve ser um
dos principais objetivos das empresas neste e nos próximos anos, e o
avanço dos sistemas de informações contábeis tem reservado ao futuro
contador um papel fundamental, tanto no registro sistemático e
cronológico das informações, como no subsídio à formulação de decisões
nos mais diferentes níveis gerenciais.
O mercado de trabalho para o contador é amplo. Para se manter nele, é
fundamental a familiaridade com os números, sempre presentes na prática
profissional, além da permanente atualização. O profissional pode atuar
registrando e controlando as atividades de fluxo de caixa, pagamentos,

cobranças, entre outros. Há atividades que são restritas ao contador
registrado no Conselho Federal de Contabilidade, como auditoria, perícias
contábeis e assinatura de balanços. O Conselho aplica um exame de
suficiência, e o registro ocorre mediante a aprovação do contador nesse
exame.
A necessária atualização e as especializações podem ser obtidas em
cursos e outras atividades de formação. Continuar os estudos após a
graduação é uma forma de o profissional se manter no mercado, que
carece de profissionais preparados e qualificados nas mais diversas
frentes de atuação.
O curso de Ciências Contábeis do UniAnchieta possui quatro estrelas no
Guia do Estudante da Editora Abril e é ofertado na modalidade
bacharelado, nos períodos noturno e diurno, com duração de oito períodos
semestrais. O curso está estruturado com a finalidade de formar
profissionais para o mercado contemporâneo e futuro, com características
empreendedoras e gerenciais.

Contador tem espaço
garantido no mercado

de trabalho
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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/

CÓD VAGA CÓD VAGA CÓD VAGA

6185 ESTAGIÁRIO E/OU ASSISTENTE JURÍDICO 7643 ESTAGIÁRIO 7688 ESTÁGIO EM COMPRAS

6886 ESTÁGIO EM ADMINISTRAÇÃO 7644 ESTAGIÁRIO 7689 ESTÁGIO EM COMPRAS CONTROLLER

7147 AUXILIAR TÉCNICO TELEFONIA 7645 ENGENHARIA QUÍMICA/MATERIAIS 7692 ESTÁGIO ADMINISTRATIVO

7247 MECÂNICO DE AUTOS 7646 ENGENHARIA QUÍMICA/MATERIAIS 7693 CHEFE DE PÁTIO

7422 ANALISTA DE SUPORTE TÉCNICO 7648 ESTAGIÁRIO 7694 ANALISTA DE CUSTOS

7440 REPRESENTANTE COMERCIAL 7649 TÉCNICO EM NUTRIÇÃO 7695 AUXILIAR DE FARMÁCIA

7499 DEPARTAMENTO JURÍDICO EMPRESARIAL 7650 ESTAGIÁRIO 7696 TÉCNICO DE INJEÇÃO DE ALUMÍNIO

7500 ESTETICISTA OU ESTAGIÁRIA 7651 ESTAGIÁRIO 7697 ESTAGIÁRIO ÁREA COMERCIAL

7501 DEPILADORA DESIGN DE SOBRANCELHA 7652 ASSISTENTE JURÍDICO 7698
PROFESSOR DO CURSO DE GESTÃO EMPRESARIAL
PARA CURSO PROFISSIONALIZANTE

7542 TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE EMPILHADEIRA 7654 AUXILIAR DE DESCRIÇÃO 7700 ESTÁGIO LOGÍSTICA

7544 CORRETOR DE IMÓVEIS 7655 CONTADOR 7701 ESTÁGIO EM ENGENHARIA DE PRODUTO

7545 REPRESENTANTE COMERCIAL 7656 PROGRAMADOR DE C.N.C 7702 ASSISTENTE FINANCEIRO

7551 ENGENHEIRO DE OBRAS 7657 ESTÁGIO COMÉRCIO EXTERIOR 7703 ESTAGIÁRIO

7569
INSTRUTOR DE PROGRAMAÇÃO PARA CRIANÇAS -
FULL TIME - JUNDIAÍ

7658 ESTAGIÁRIO 7704 ASSISTENTE DE P.C.P

7570 PROJETISTA DE ESQUADRIA DDE ALUMÍNIO 7659 ASSISTENTE DE TREINAMENTO 7705 ESTAGIÁRIO FISCAL

7588 FORNEIRO 7664 ESTAGIÁRIO QUALIDADE 7706 ESTAGIÁRIO DE COMPRAS

7589 CORTADOR 7666 ASSISTENTE DE QUALIDADE 7707 ESTAGIÁRIO ADMINISTRATIVO

7590 OPERADOR DE FURADEIRA 7667 ESTAGIÁRIO DE INFRAESTRUTURA 7708 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

7591 SERIGRAFISTA 7668 ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO PESSOAL 7709 VENDA INTERNA/EXTERNA

7594 ESTÁGIO EM ADMINISTRAÇÃO/GESTÃO COMERCIAL 7669 ESTAGIÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 7710 ESTAGIÁRIO DE COMPRAS

7604 OPERADOR DE E.T.E 7670 TÉCNICO LOGÍSTICO 7711 ESTAGIÁRIO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

7611 TRAINEE - CONSULTOR EXECUTIVO DE VENDAS 7671 ESTAGIÁRIO P.C.P 7712 ESTAGIÁRIO DE ECONOMIA

7614 ESTAGIÁRIO COMÉRCIO EXTERIOR 7672 ESTÁGIO EM VENDAS 7713 AJUDANTE DE PRODUÇÃO

7617 ESTAGIÁRIO DE ANALISE SENSORIAL 7673 ESTAGIÁRIO NÍVEL SUPERIOR I - EXPORTAÇÃO 7714 DESENVOLVEDOR DELPHI PLENO/SÊNIOR

7619 ESTÁGIO EM SEGURANÇA ALIMENTAR 7674
ESTAGIÁRIO DE PESQUISA CLÍNICA EM
COSMÉTICOS DOCUMENTAL

7715 ANALISTA DE MICROBIOLOGIA

7632 ESTAGIÁRIO PARA NATAÇÃO 7677
ESTAGIÁRIO NÍVEL SUPERIOR I - ASSISTÊNCIA
TÉCNICA

7716 ESTÁGIO EM ENFERMAGEM

7633 ESTAGIÁRIO EM COMUNICAÇÃO 7678 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 7717 ASSISTENTE DE QUALIDADE

7635 ESTAGIÁRIO EM INFORMÁTICA 7679 ESTÁGIO EM R.H/PSICOLOGIA 7718 NUTRIÇÃO

7638 ESTAGIÁRIO ADMINISTRAÇÃO - COM EXTERIOR 7680 ESTAGIÁRIO 7719 ESTAGIÁRIO T.I

7639 ESTAGIÁRIO ENGENHARIA 7681 ESTÁGIO EM DIREITO 7720 ESTAGIÁRIO CONTABILIDADE

7641
ESTAGIÁRIO PARA RECEPÇÃO DO AMBULATÓRIO DE
ESPECIALIDADES DA FMJ

7682 ESTAGIÁRIO EM T.I 7721 AUXILIAR ADMINISTRATIVO JURÍDICO

7687 ESTAGIÁRIO DA QUALIDADE 7685 ESTÁGIO EM MARKETING 7722 ESTAGIÁRIO EM ENGENHARIA ELETRÔNICA

7723 CRONOMETRISTA

Matrículas abertas

FUNDAMENTAL | MÉDIO | TÉCNICO | 0800 772 8445
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Visagismo: a arte
de criar um estilo

personalizado
THIAGO BERCCELINE, PROFISSIONAL DA ÁREA, CONCEDEU UMA ESCLARECEDORA
ENTREVISTA, REVELANDO COMO A TÉCNICA É POSTA EM PRÁTICA.

DIFERENTEMENTE DO QUE MUITAS PESSOAS PODEM IMAGINAR, O CONCEITO
DE VISAGISMO EXISTE HÁ CERCA DE 80 ANOS E ERA APLICADO SOMENTE À
CONSTRUÇÃO DA IMAGEM PESSOAL. Foi em 2009, quando Philip Hallawell lançou

o livro Visagismo: harmonia e estética, que o conceito se tornou conhecido como um conjunto
de técnicas que reúne corte, penteado e maquiagem com o intuito de valorizar a beleza do
sujeito pela harmonização desses elementos.

O QUE É E COMO SE PRATICA O
VISAGISMO?

QUE ASPECTOS E CARACTERÍSTICAS
DO CLIENTE DEVEM SER ANALISADOS
PELO VISAGISTA?

QUAIS SÃO OS BENEFÍCIOS DA
APLICAÇÃO DO VISAGISMO?

ALÉM DAS TENDÊNCIAS, EM QUE UM
VISAGISTA PRECISA SE BASEAR
PARA REALIZAR UM BOM TRABALHO?

Para entender o visagismo, é preciso
responder à pergunta “Que imagem
pretendo passar?”, porque a aplicação do
visagismo objetiva uma adequação da
imagem, então não importa a imagem
que você tem, mas a que você quer
passar. Existem quatro linhas de
temperamento que influenciarão a prática
do visagismo. São realizados testes e
estudos de imagem, que permitirão uma
análise precisa para a construção do
resultado pretendido.

O visagista deve estar atento aos clientes
que buscam mudança de imagem,
geralmente quem busca o crescimento
constante, na esfera pessoal ou
profissional.

Os benefícios são vários. A pessoa
poderá, com sua imagem, responder a
questões antes sem resposta; poderá
notar sua melhor aceitação, olhar no
espelho e se encontrar de fato.

O primeiro passo é estudar, conhecer bem
a técnica. Depois, estudar os pilares das
linhas de temperamento: colérico,
sanguíneo, fleumático e melancólico. Isso

é muito importante, pois a maioria das
pessoas faz o cabelo conforme a moda, e
isso não resultará bem para algumas
pessoas. Por exemplo, a uma pessoa
melancólica não se recomenda um cabelo
claríssimo e corte extravagante, conforme
a tendência do verão 2016, já que isso a
deixará mais tímida e, com certeza,
infeliz.

Sim, tanto para o corte quanto para a cor.
O profissional cria a coloração específica
para cada cliente, baseando-se no pilar de
temperamento e na cor de fundo do
cabelo, ou seja, a cor se torna única,
personalizada. Assim também acontece
na maquiagem.

É preciso estudar muito. Hoje a
concorrência é feroz; o profissional
precisará possuir grande conhecimento
para fazer a diferença e se manter no
mercado.

EXISTEM TÉCNICAS ESPECÍFICAS?

TODO CABELEIREIRO PODE SE
TORNAR UM VISAGISTA?

Neste ano, o UniAnchieta passa a
ofertar o curso de Visagismo, Estética
e Terapia Capilar, com duração de
quatro períodos semestrais (dois
anos), contemplando disciplinas
fundamentadas nas atuais exigências
do mercado de trabalho, tais como
biossegurança e bioética, estratégias
de marketing em visagismo,
legislação profissional, nutrição e
dietética, terapias alternativas em
estética, entre outras.

Thiago Bercceline é profissional da área e nos concedeu
uma entrevista sobre o tema.



PÓS-GRADUAÇÃo unianchieta    SUCESSO ? COM CERTEZA !

- Alfabetização e Letramento
- Docência em Ensino Superior na Modalidade a Distância
- Neurociências em Educação
- Psicopedagogia Clínica e Institucional

EDUCAÇÃO

- Direito do Trabalho
- Direito Processual Civil

DIREITO

- Business Intelligence com Big Data
- Engenharia da Produção
- Gestão Ambiental
- Gestão da Tecnologia da Informação
-Gestão e Controle de Obras

Engenharias e Tecnologias

- Gestão de Processos e Serviços
- MBA em Administração do Comércio Exterior
- MBA em Gestão de Logística
- MBA em Gestão de Marketing
- MBA em Gestão de Pessoas
- MBA em Gestão de Projetos com Lean Manufacturing
- MBA em Gestão Empresarial
- MBA em Gestão Financeira e Controladoria

Gestão e Negócios

- Enfermagem em Oncologia
- Enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva e Unidade
Coronariana
- MBA – Administração Hospitalar e Serviços de Saúde
- Nutrição Aplicada ao Esporte e Atividade Física

Saúde

- MBA Inteligência Estratégica
06 meses

- MBA Executivo em Finanças com Ênfase em Banking
12 meses

0800 772 8445  | www.anchieta.br

MATRÍCULAS ABERTAS


