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Direito Previdenciário:
Sua saúde vale muito

O NÚCLEO DE EMPREGABILIDADE E RELAÇÕES EMPRESARIAIS DO UNIANCHIETA PROMOVERÁ A PALESTRA “DIREITO
PREVIDENCIÁRIO: SUA SAÚDE VALE MUITO”, MINISTRADA POR FELIPE SCRIDELLI PEREIRA, QUE FALARÁ SOBRE APOSENTADORIA
BASE E APOSENTADORIAS ESPECIAIS. A atividade será realizada no próximo dia 22 de outubro, das 9h às 11h.
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
Campus Pedro C. Fornari, localizado na Av. Dr. Adoniro Ladeira, 94 – Km 55,5 da Via Anhanguera, no prédio Multidisciplinar, segundo andar, sala 43.
Estão disponíveis 100 vagas, e os certificados serão encaminhados via e-mail.

OFICINA DO NEMP É GRATUITA E ABERTA À COMUNIDADE ACADÊMICA E À COMUNIDADE EXTERNA; AS INSCRIÇÕES JÁ PODEM
SER FEITAS, E AS VAGAS SÃO LIMITADAS.

No último dia 12 de setembro, aconteceu a palestra ITIL, Information Technology Infrastructure Library, destinada aos estudantes do oitavo
período do curso de Sistemas de Informação e aos estudantes do quarto período do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do
UniAnchieta.
Ministrada por Amilton Silva, atuante no mercado de trabalho e estudante da pós-graduação em Business Intelligence com Big Data do
UniAnchieta, a palestra abordou uma metodologia para a gestão de serviços de tecnologia nas empresas, o ITIL versão 3 – Information
Technology Infrastructure Library (em português, biblioteca de infraestrutura de tecnologia da informação).
Organizada pelo professor Peter Jandl Junior, coordenador dos cursos, e pelo professor Juliano Schimiguel, a palestra teve por objetivo
colocar os estudantes em contato com uma metodologia importante e atual para a gestão de serviços na área de sistemas de informação e
tecnologias.
Os docentes Peter e Juliano ressaltaram a importância da adoção dessa técnica, a fim de se promover a gestão com foco no cliente e na
qualidade de serviços de Tecnologia da Informação. O ITIL envolve processos direcionados para a gestão de uma organização de TI,
apresentando um conjunto de procedimentos gerenciais, com os quais uma empresa pode fazer sua gestão tática e operacional, com foco no
alinhamento estratégico dos negócios. A participação dos estudantes de Sistemas de Informação e de Análise e Desenvolvimento de Sistemas
foi significativa; os participantes interagiram com o palestrante com perguntas relacionadas à temática e aos cursos.
Amilton ressaltou a importância de os alunos conhecerem a governança do ambiente de Tecnologia da Informação: “É um tema que sempre
esteve em alta e continua crescendo com o passar do tempo, pois os alunos que ingressam nessa área habitualmente se concentram em
aprender os temas técnicos, como desenvolvimento e infraestrutura, e muitas vezes se esquecem dos temas que dizem respeito à governança,
o que gera uma demanda enorme no mercado por profissionais que tenham o domínio desses temas; aqueles que buscam e assimilam esses
conhecimentos se tornam mais qualificados e ficam em posição de destaque, aptos a atuarem com maestria na área de TI.”
Para Rafael Tafarello Leardini, estudante da instituição, “a palestra foi muito boa, valeu a pena a participação, que trouxe significativo
aprendizado”.

Amilton Silva durante a palestra ITIL, Information Technology Infrastructure Library, com os alunos do UniAnchieta
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ALUNOS CONCLUINTES DO ENSINO FUNDAMENTAL II DAS

ESCOLAS PADRE ANCHIETA PASSARAM UMA MANHÃ ENTRE

ESTUDANTES E DOCENTES DO ENSINO MÉDIO, EXPERIMENTANDO

A REALIDADE NA QUAL ESTARÃO INSERIDOS EM BREVE.

ELES ESTÃO NA ADOLESCÊNCIA. O corpo está
mudando, assim como os interesses. No próximo
ano, a rotina escolar também será outra: outro

prédio, novos colegas e professores, novas disciplinas de
estudo, que tomarão espaço no caderno e na vida dos
estudantes.
Tendo em vista esse período de transição e as eventuais
dificuldades de adaptação, no último dia 27 de setembro a
Equipe Diretiva das Escolas Padre Anchieta reuniu os
estudantes dos nonos anos do Ensino Fundamental II aos
professores e estudantes do ensino médio da instituição em
uma programação diferenciada, que objetivou colocar os
estudantes concluintes do ensino fundamental em contato
com o ambiente do ensino médio, no qual ingressarão em
poucos meses.
O contato com o ambiente e com elementos dessa nova
realidade favorece a diminuição do estresse, que é comum
em períodos de transição. Neimar Albino Possebon,
especialista em vestibular e ENEM, membro da equipe
pedagógica do ensino médio das Escolas Padre Anchieta, na
qual é responsável pela Coordenação de Vestibulares,
ressalta a importância de os alunos serem apresentados ao
ensino médio: “É uma nova etapa na vida deles. Nosso
projeto parte do conhecimento e informações dos jovens
para que eles exerçam sua cidadania consciente. Não
adianta só exigir deles, precisamos trabalhar todos juntos”.
Guilherme Tropardi, estudante do nono ano A, comenta:
“Minha expectativa para os três anos do ensino médio é que
eu possa adquirir muito conhecimento, que eu consiga
aprender com muita empatia, principalmente na hora de
aprender as disciplinas novas e os conteúdos que nunca
vimos. Quero descobrir o meu potencial para o mercado de
trabalho”.
Alex Sandro Savoine, professor de matemática dos nonos
anos, reforça a importância da atividade para os alunos:
“Os pais percebem e comentam na reunião de pais o
trabalho realizado, que se reflete no rendimento escolar dos
filhos; os estudantes, por sua vez, questionam muito em
sala de aula sobre o ensino médio, então a atividade uniu o
útil ao agradável, foi um trabalho fundamental para tirar as
dúvidas deles”.

Os alunos concentrados durante a explicação

Filosofia, Biologia e Química

farão parte da rotina dos estudantes

Atividades práticas realizadas durante a manhã

Os laboratórios cativaram a atenção



04
09 outubro 2016 EAD

UniAnchieta marca presença
em congresso internacional
CONGRESSO INTERNACIONAL ABED DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA REUNIU EDUCADORES, PESQUISADORES E DIRIGENTES,

CONTRIBUINDO PARA A INOVAÇÃO DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NO BRASIL E NO MUNDO.

NO PERÍODO DE 19 A 23 DE
SETEMBRO, EM ÁGUAS DE LINDÓIA,
NO INTERIOR DE SÃO PAULO,

A C O N T E C E U O 2 2 º C O N G R E S S O
INTERNACIONAL ABED DE EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA, COM O TEMA “O CONTÍNUO
DESAFIO DE AUMENTAR A QUALIDADE NA
EAD”.
O evento reuniu profissionais, representantes de
instituições de ensino e de empresas
fornecedoras de produtos e serviços para a EAD.
Entre as atividades, foram realizados fórum de
debates e atualizações profissionais, diálogos
com representantes do MEC, apresentações de
especialistas brasileiros e estrangeiros em
sessões p lenár ias , mesas-redondas,
apresentações de trabalhos científicos,
lançamento de livros, workshops e minicursos
com foco na discussão de aspectos relacionados
à educação aberta, flexível e a distância no
Brasil.
A cerimônia de abertura do evento contou com a
presença de personalidades renomadas na área
da educação, com destaque para a palestra
proferida pelo professor Paulo Monteiro Vieira
Braga Barone (SESU/MEC), intitulada “O novo
papel da EAD no Ensino Superior no Brasil –

obstáculos, perspectivas, inovações planejadas,
OER´s, MOOC´s. O que é possível? O que é
provável?”
Mantenedores, diretores, docentes, tutores e
colaboradores do Centro Universitário Padre
Anchieta estiveram presentes ao evento e
deixaram suas contribuições sobre a Educação a
Distância.
A professora Juliana Savoy Fornari, Diretora de
Educação a Distância do Centro Universitário
Padre Anchieta, participou da mesa-redonda
“Oferta de 20% na modalidade a distância nos
cursos presenciais: experiências diferenciadas e
exitosas”. Durante a sua apresentação, Juliana
destacou que a implantação da modalidade a
distância é uma questão complexa,
principalmente no que se refere ao engajamento
dos docentes nesta nova modalidade. “Muitas
ações estão sendo realizadas no Centro
Universitário Padre Anchieta para que cada vez
mais a Educação a Distância seja vista com
muita seriedade”. Para Juliana, a implantação
das disciplinas em regime de dependência e
adaptação na modalidade on-line está servindo
como termômetro institucional para ajustar
todas as questões voltadas para esta
modalidade. Atualmente, o Centro Universitário

está passando pelo processo de Credenciamento
Institucional na modalidade a distância.
Segundo Juliana, a instituição contabiliza duas
experiências exitosas: tanto o Credenciamento
do Polo quanto a Autorização do Curso, na
modalidade a distância, obtiveram conceito
máximo do MEC. “Tenho certeza de que estamos
no caminho certo!”, concluiu.
O professor Nelson Figueiredo Filho,
Coordenador de Polo de EaD do Centro
Universitário Padre Anchieta, também participou
do evento e coordenou a mesa-redonda
“Credenciamento Institucional e de Polo na
Modalidade Educação a Distância: acessibilidade
em instituição de ensino x exigências da ABNT
NBR 9050”. Segundo o coordenador, “o evento
vem contribuir para a atualização dos
participantes, apresentar novas propostas no
modelo EAD e, também, demonstrar as novas
práticas pedagógicas. As mesas-redondas,
apresentações de trabalhos científicos e
palestras foram muito significativas e nos
ofereceram uma visão global do ensino a
d i s t â n c i a , t a n t o n o p a í s c o m o
internacionalmente”.

Membros do UniAnchieta durante a mesa-redonda "Credenciamento Institucional e de Polo na Modalidade Educação a Distância: acessibilidade em instituição de ensino x exigências da ABNT NBR 9050".
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Projeto Minieleição 2016
ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL I DAS ESCOLAS PADRE ANCHIETA PARTICIPARAM DE PROJETO QUE OBJETIVOU
PROMOVER A COMPREENSÃO DO PROCESSO ELEITORAL E SUAS PARTICULARIDADES.

COM A FINALIDADE DE MOSTRAR AOS ALUNOS QUE A
VERDADEIRA DEMOCRACIA IMPLICA A PRÁTICA DA
CIDADANIA, O CONHECIMENTO E O RESPEITO PELOS

DIREITOS HUMANOS, BEM COMO AS ATITUDES DE CONHECER,
ANALISAR, QUESTIONAR E REFLETIR SOBRE IMPORTANTES
QUESTÕES SOCIAIS, AS ESCOLAS PADRE ANCHIETA DE JUNDIAÍ
REALIZARAM O PROJETO MINIELEIÇÃO 2016.
As ações propostas ao longo do projeto permitiram aos alunos aplicar os
conhecimentos adquiridos a situações novas, na tomada de decisões e
na solução de problemas. Os estudantes do primeiro ao terceiro anos do
ensino fundamental desenvolveram atividades orais e escritas, fizeram
caricaturas dos candidatos a prefeito, redigiram minibiografias,
participaram de teatro de fantoches, entre outras atividades que

objetivaram promover a reflexão sobre direitos e obrigações, a
importância do título de eleitor e de se questionar a realidade. Os
alunos do quarto ano e do quinto ano criaram uma organização
política com o objetivo de atuar na escola, pesquisar e explicar o
processo de eleição do Brasil, analisar propagandas e programas
eleitorais e desenvolver um processo de eleição municipal na
escola.
As atividades foram realizadas entre os dias 13 e 30 de setembro. O
último dia foi marcado por uma votação entre os alunos, com a
apuração dos votos, além da apresentação da peça teatral “Voto
consciente”, encenada por alunos do quarto ano.

FEIRA DO LIVRO

De 8 a 11 de novembro das 10h às 21hDe 8 a 11 de novembro das 10h às 21h
Rua Bom Jesus de Pirapora, 125.Rua Bom Jesus de Pirapora, 125.

Aberto ao público.Aberto ao público.
Entrada Gratuita.

Zecão Pikachu prometeu internet e cancelou reuniões
para jogar Pokémon. “Fiquei muito feliz em participar,
foi um dia bem diferente”.

Vitória foi eleita com 80% dos votos. Prometeu mais
saúde, mais educação e mais atenção aos moradores.

“Foi um projeto bem legal. Eu amei participar e
apresentar para todos”.
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TECNOLOGIA

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/

Estudante do UniAnchieta tem
artigo selecionado para

publicação em revista científica
O ARTIGO É DERIVADO DA MONOGRAFIA DE PÓS-GRADUAÇÃO DA ESTUDANTE E SERÁ
PUBLICADO NA REVISTA CET FAESA, DA FACULDADE DE TECNOLOGIA DE VITÓRIA.

COM O TEMA “JOGOS EDUCATIVOS:
ENSINANDO PROGRAMAÇÃO PARA
CRIANÇAS”, GIOVANNA GONÇALVES,

ESTUDANTE DA PÓS-GRADUAÇÃO EM
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS EM .NET
DO UNIANCHIETA, DESENVOLVEU UM
ARTIGO COM BASE EM SUA MONOGRAFIA E O
SUBMETEU À REVISTA CIENTÍFICA CET
FAESA, PUBLICADA PELA FACULDADE DE
TECNOLOGIA DE VITÓRIA, NO ESPÍRITO
SANTO. O trabalho foi aceito e será publicado no
número da revista de 2017.
O projeto aborda as dificuldades que os estudantes
de graduação têm durante as aulas de

programação, e Giovanna sugere que a disciplina
seja desenvolvida mais cedo, com as crianças, que
têm desenvoltura no uso de equipamentos
eletrônicos. A autora cita alguns exemplos de
escolas que contemplam a programação na grade
de ensino e demonstra como a disciplina promove o
raciocínio lógico e a melhora do desempenho
escolar.
“Foi uma experiência muito boa. Saber que o meu
artigo será publicado em uma revista científica é
gratificante. Um misto de sentimentos como
orgulho, felicidade e surpresa ao mesmo tempo”,
conclui Giovanna.

CÓD VAGA CÓD VAGA CÓD VAGA CÓD VAGA

7828 ESTÁGIO 8104 ESTÁGIO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 8137 ESTÁGIO LABORATÓRIO 8164 ESTÁGIO RECEPÇÃO

7975 CONSULTOR DE IMÓVEIS 8106 ESTÁGIO CIÊNCIAS CONTÁBEIS 8138 ESTÁGIO CRIAÇÃO 8165 HELP DESK

7994 ATENDENTE COMERCIAL 8107 ESTÁGIO RECURSOS HUMANOS 8139 ATENDENTE HELPDESK 8166 OPERADOR DE IMPRESSÃO

7997 TELEMARKETING 8108 ESTÁGIO JURÍDICO 8140
ESTÁGIO MANUTENÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA DE

QUALIDADE
8167 LÍDER DE AUDITORIA

8000 ESTÁGIO LABORATÓRIO 8109 ESTÁGIO PRODUÇÃO 8141 ANALISTA CONTÁBIL 8168 TÉCNICO DE LABORATÓRIO

8048 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8110 ANALISTA FISCAL JUNIOR 8142 TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 8169 AUXILIAR DE FATURAMENTO

8049 ABASTECEDOR 8111 ASSISTENTE CONTÁBIL 8143 ATENDENTE GELATERIA ITALIANA 8170 ESTÁGIO ENGENHARIA

8051 GERENTE OPERACIONAL 8113 ESTÁGIO ENGENHARIA 8146 TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 8171 AUXILIAR DE T.I

8052 ESTÁGIO 8114 ESTÁGIO INFORMÁTICA 8148 ESTÁGIO ENGENHARIA 8172 ESTÁGIO JURÍDICO

8063 ANALISTA DE LABORATÓRIO 8115 ESTÁGIO ENFERMAGEM 8150 ESTÁGIO FATURAMENTO 8174 ESTÁGIO

8069 ESTÁGIO COMERCIAL 8117 ESTÁGIO 8152 ANALISTA FINANCEIRO 8175 ESTÁGIO

8073 ANALISTA DE SISTEMAS DOT NET SÊNIOR 8119 ESTÁGIO CONTABILIDADE 8153 ESTÁGIO 8176 ESTÁGIO ENGENHARIA

8078 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 8123 CORRETOR DE IMÓVEIS 8154 ESTÁGIO 8177 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO

8085 ANALISTA FISCAL 8124 ESTÁGIO ÁREA FISCAL 8155 ANALISTA DE MARKETING 8178 ESTÁGIO DIREITO

8087 AUXILIAR CONTÁBIL 8126 ESTÁGIO CONTABILIADE 8156 ANALISTA DE MÍDIAS SOCIAIS 8179 ESTÁGIO MARKETING

8092
ESTÁGIO BIOMEDICINA, BIOQUÍMICA,

BIOTECNOLOGIA, ENGENHARIA, FARMÁCIA E
8128 ESTÁGIO 8157 ESTÁGIO 8181 ESTÁGIO ENGENHARIA

8097 ESTÁGIO MARKETING 8129 VENDEDOR EXTERNO 8158 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8182 ESTÁGIO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

8099 ESTÁGIO RECURSOS HUMANOS 8130 MOTORISTA DE CAMINHÃO 8159 ESTÁGIO ENGENHARIA 8183 ESTÁGIO MARKETING

8100 ESTÁGIO TÉCNICO EM QUÍMICA 8131 AJUDANTE DE DISTRIBUIÇÃO 8160 ESTÁGIO EDUCAÇÃO FÍSICA 8184 SECRETÁRIA

8101 ESTÁGIO EDUCAÇÃO FÍSICA 8132 ESTÁGIO MEIO AMBIENTE 8161 CONSULTOR DE VENDAS EXTERNAS 8185 TÉCNICO INFORMÁTICA

8187
PROGRAMA DE ESTÁGIO AKZONOBEL 2017 -

TÉCNICO E SUPERIOR - ITUPEVA
8135 ESTÁGIO MEIO AMBIENTE 8163 DESENVOLVEDOR WEB - C E ASP.NET 8186 ASSISTENTE DE CONTAS A PAGAR

8188
PROGRAMA DE ESTÁGIO AKZONOBEL 2017 -

TÉCNICO E SUPERIOR - JUNDIAÍ
8136 AUXILIAR

A aluna Giovanna Gonçalves com o docente Juliano Schimiguel
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A vida financeira dos
universitários

CONVERSAMOS COM O ECONOMISTA MARINO MAZZEI E REUNIMOS ALGUMAS DICAS DE
ORGANIZAÇÃO FINANCEIRA PARA ESTUDANTES.

MUITOS TÊM A CHANCE DE TER CONTATO
COM QUESTÕES FINANCEIRAS DESDE
PEQUENOS, SEJA PELO RECEBIMENTO E

ADMINISTRAÇÃO DE UMA MESADA, SEJA PELO
COSTUME DA FAMÍLIA DE ENVOLVER A CRIANÇA
NAS CONVERSAS. Para outros, porém, o ingresso
nos estudos em nível superior pode ser a primeira
ocasião em que começam a ter contato com algum
controle financeiro.
De um simples gasto com xérox na faculdade a uma
despesa em seu nome, os universitários precisam
contar com uma boa organização financeira, ainda
mais quando o volume de dinheiro que entra é
reduzido. Fazer um bom planejamento financeiro pode
ser essencial para garantir a sequência dos estudos.
Segundo Marino Mazzei, economista e professor do
UniAnchieta, “a partir do momento em que isso se
torna uma rotina, o processo de educação
financeira se inicia, efetivamente. Não há idade
para se aprender que o dinheiro é um meio de
atender às nossas necessidades e que, se for
bem utilizado, pode nos trazer a realização de
muitos sonhos”.

Planeje os seus gastos:

Monitore sua planilha:

Não compre o que não precisa:

inclua tudo em seu orçamento, desde o salgado da cantina
da faculdade até uma roupa nova. Crie uma planilha, considere as suas fontes de
renda e anote todas as suas despesas. Com base nessa planilha, você irá enxergar sua
real situação financeira e caso queira fazer algum investimento mais alto, será
possível programá-lo.

se você possui uma fonte extra de recursos financeiros, com
exceção do seu salário, inclua em sua planilha. É necessário apontar se a receita extra
ocorre em todos os meses ou esporadicamente. Com base nos valores que entram e
saem, você consegue ter uma noção fiel da sua situação econômica.

com certeza, a dica mais difícil de seguir, e, por
mais óbvio que pareça, vale a pena insistir: na situação de compra, lembre-se de se
perguntar se precisa realmente daquele produto ou serviço.



NÃO SE CONFORME.NÃO SE CONFORME.

ATREVA-SE!ATREVA-SE!

VestibularVestibular
Administração
Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Arquitetura e Urbanismo

Biomedicina
Ciências Contábeis
Ciência da Computação
Ciências Econômicas
Comércio Exterior
Direito
Educação Física
Enfermagem
Engenharia Ambiental e Sanitária
Engenharia Civil
Engenharia de Alimentos
Engenharia de Materiais
Engenharia de Produção

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)

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)www.anchieta.brwww.anchieta.br


