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O LIVRO POSSUI FOCO NA ÁREA DE ENSINO E APRENDIZAGEM DE CIÊNCIAS, MATEMÁTICA E TECNOLOGIAS.

COACHING DE CARREIRA
OPINIÃO

Esta modalidade de coaching é aplicada ao desempenho da pessoa no âmbito

profissional, concretiza-se em atendimentos individuais personalizados e se divide em

duas frentes:

- Pessoas que desejam ingressar em uma nova carreira ou um novo

segmento. Nesta frente, encontramos também jovens adultos que estão em busca de um

norte para acertar na escolha de um curso superior.
Essa pessoa passará por um processo de mudança, e o Coaching vem para apoiá-la

nessa mudança. O processo levará o Coachee primeiramente a se conhecer melhor, por

meio do questionário DISC, que aponta as suas preferências comportamentais. As

sessões promoverão uma investigação detalhada dos prós e contras das opções

levantadas pelo Coachee. Esse apoio é fundamental para que a escolha seja a mais

assertiva, mesmo porque não se trata de uma simples mudança. Esse momento requer

muito cuidado e atenção, para que não comprometa uma vida toda. Após o levantamento

das preferências comportamentais, dos pontos fortes e fracos, o processo começa a

caminhar para o aperfeiçoamento e desenvolvimento das competências necessárias

para que o Coachee consiga ser quem ele deseja ser nessa nova carreira.

- Pessoas que desejam galgar um lugar mais alto na própria profissão.
Essa pessoa também passará por um processo de autoconhecimento por meio do

questionário DISC, porém a grande diferença é que o Coachee terá de reconhecer quais

Primeira Frente

Segunda Frente

são as competências que o próximo nível na hierarquia exige, para que tenha clareza

sobre o que precisa melhorar, aprimorar, desenvolver ou até mesmo minimizar. Quando

falamos em aprimorar, podemos usar a competência autocontrole como exemplo: uma

pessoa que se descontrola com facilidade, por ter problemas em determinadas funções

que exigem um nível maior de pensamento estratégico, tendo que se controlar perante

algumas situações divergentes e/ou conflitantes.
Nesse caso, as sessões se destinam a auxiliar o Coachee a desenvolver as

competências que ele não domina. Isso pode levá-lo a modelar outros profissionais que

exercem a função que ele almeja. Outro caminho que o Coachee pode seguir é a

procura por uma capacitação técnica na sua área, e vale lembrar que o Coaching não

trabalha com capacitação técnica, mas com uma metodologia que promove o

desenvolvimento de comportamentos e competências.
O Coaching de Carreira é muito procurado por fornecer o apoio necessário por meio de

uma conscientização por parte do Coachee, que começa a pensar em uma nova

perspectiva, considerando o estado atual em que ele se encontra, identificando os

obstáculos que enfrentará e os comportamentos e competências de que ele necessita

para chegar onde deseja. O Coaching de Carreira traz sustentabilidade para que não

ocorra uma decisão precipitada, sem que tenham sido medidas as consequências

pessoais e profissionais. Dessa forma, o processo de mudança ocorrerá com mais

segurança.

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

JULIANO SCHIMIGUEL, DOCENTE E COORDENADOR DE CURSO
DE PÓS-GRADUAÇÃO DO UNIANCHIETA, TEVE O SEU LIVRO
INTITULADO “CONTRIBUIÇÕES PARA AS CIÊNCIAS

GERENCIAIS, VOLUME 8” PUBLICADO PELAS EDIÇÕES BRASIL. De
acordo com o professor Juliano, podemos observar na última década o
quanto as Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) têm influenciado
as atividades relacionadas à educação e ao ensino-aprendizagem como um
todo. “Especificamente no ensino, são inúmeras as iniciativas de professores
e pesquisadores, no âmbito do desenvolvimento, uso e aplicação de técnicas,
metodologias e ferramentas em sala de aula. Esse arcabouço de
possibilidades envolve desde o uso de softwares educativos em sala de aula

até a implementação de estratégias pedagógicas aderentes ao cenário da
internet e das redes sociais. Temos os experimentos envolvendo jogos
educacionais, mais recentemente a gamificação, e finalmente o
desenvolvimento do m-learning (mobile learning – aprendizado mobile),
nos mais variados níveis de ensino. É importante ressaltar que de nada
adianta usar massivamente as tecnologias em sala de aula se uma
metodologia adequada de ensino-aprendizagem não for implantada. Esta
obra envolve, sim, um descritivo de relatos de uso das diferentes TICs, mas
principalmente abrange a técnica, os instrumentos, e o método utilizado
para sua aplicação”, destacou o professor.
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OS ALUNOS DO QUARTO PERÍODO DO CURSO DE
ARQUITETURA E URBANISMO DO UNIANCHIETA
REALIZARAM DIVERSAS ATIVIDADES AO LONGO DO

SEMESTRE. DENTRE ELAS, A PRODUÇÃO DE MAQUETES NA
D I SC I P L I N A H I ST Ó R I A D A A R Q U I T E T U R A I I ,
REPRESENTANDO O BARROCO, SUAS NUANCES E DETALHES
ARQUITETÔNICOS EM EDIFÍCIOS HISTORICAMENTE
RECONHECIDOS NO BRASIL. Sob a orientação da professora
Milena Maranhos, os estudantes construíram maquetes de igrejas
que representam a época.
Sob a orientação do professor Pedro Debiazi, na disciplina de
Urbanismo I, os alunos construíram maquetes de intervenção
urbana. Durante o mês de novembro, os trabalhos ficaram expostos
no pavimento térreo do prédio 2 do campus Prof. Pedro C. Fornari.

ESTUDANTES DE
ARQUITETURA E URBANISMO

DEMONSTRAM TALENTO E
VOCAÇÃO PARA

A ÁREA QUE ESCOLHERAM.

Da sala

de aula
para a

prática
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Dieta no Natal:
será que é possível?
Dieta no Natal:
será que é possível?

NUTRICIONISTA DO
UNIANCHIETA DÁ DICAS DE
COMO APROVEITAR TODAS
AS DELÍCIAS DESTA ÉPOCA

SEM SOFRIMENTO.

Com a proximidade do final do ano, as
confraternizações e festinhas vão se
somando. Para que não se perca o
sacrifício do ano todo em academia e
dieta, a nutricionista e professora do
UniAnchieta Fernanda Drummond nos
dá algumas dicas que ajudam a não
ganhar aqueles quilinhos extras, fato
tão comum neste período.

O bom senso é o melhor aliado nesta época?
Sim, o bom senso nos ajuda a fazer escolhas mais
saudáveis e sem abrir mão do sabor. É importante lembrar
que o ato de comer, além de ser importante para a
nutrição do nosso organismo, está relacionado à
identidade e ao sentimento de pertencimento social.
Assim, temos de lembrar que, ao evitar as
confraternizações, por medo de perder o controle da dieta
ou de engordar, nós também estamos nos privando de
desfrutar deliciosos momentos ao lado de pessoas que
fazem parte do nosso dia a dia. A melhor dica para não
abusar nas refeições durante o final do ano é se programar
e usar o bom senso na escolha dos alimentos. Nos dias de
confraternizações, procure fazer um lanche em casa
antes, para não comer muito. Dê preferência às
preparações assadas ou grelhadas, evite frituras e beba
com moderação. Se as confraternizações serão na sua
casa, lembre-se de fazer o cardápio e a lista de compras.
Isso evita que você vá ao supermercado várias vezes ou
compre alimentos desnecessariamente. Lembre-se de
incluir no cardápio saladas com vegetais crus e frutas na
sobremesa, como abacaxi, manga e melancia. Evite ir ao
supermercado com fome. O mesmo vale para os
presentes: se possível, faça a lista de presentes, tenha em
mente as lojas em que irá comprá-los e evite ir com fome
aos centros comerciais para não ceder à praticidade dos
fast-foods. Abuse da criatividade e evite presentear os
amigos com doces e chocolates. Tenha em mente opções
como livros, flores, artesanatos. Para atrasos ou
imprevistos, tenha sempre na bolsa um mix de castanhas
ou alguma fruta, como maçã, banana ou pera, para fazer
um lanche rápido e saudável fora de casa. Além disso, não
deixe de praticar sua atividade física favorita.

Como podemos evitar a alta ingestão de gordura e açúcar nas refeições?
Aproveite o clima tropical e inclua no cardápio das confraternizações sobremesas
com frutas. Além de matar a vontade de comer doce, elas são refrescantes e
ricas em fibras. As fibras contribuem para a sensação de saciedade, evitando a
ingestão excessiva de alimentos. Para reduzir a ingestão excessiva de gordura,
prefira alimentos grelhados ou assados, evite as frituras e as preparações com
molhos à base de queijo ou visivelmente gordurosos. Inclua vegetais nas
refeições; assim como as frutas, eles também são ricos em fibras e aumentam a
sensação de saciedade.

É comum as pessoas abusarem das castanhas
e nozes por acharem mais saudáveis. É

preciso tomar cuidado com elas também?
Sim. Nozes e castanhas são excelentes fontes de
ácidos graxos monoinsaturados que, se
consumidos com moderação, nos ajudam a
controlar a fome e ainda a combater as doenças
cardiovasculares. Além disso, são fontes de
minerais antioxidantes como zinco e selênio, que
também contribuem para a redução do risco de
doenças como diabetes, câncer, obesidade e
doenças degenerativas. Contudo, por serem ricos
em gorduras, são alimentos muito calóricos, e seu
consumo excessivo pode contribuir para o ganho
de peso.

Existem recomendações específicas sobre os molhos?
Sim, pois é possível produzir em casa molhos mais saudáveis e
nutritivos. Prefira fazer os molhos com especiarias e ervas frescas,
evitando o uso de realçadores de sabor industrializados, que são ricos
em sódio. Prefira molhos à base de limão, laranja, vinagre e azeite
extravirgem. Evite fazer muitas preparações que possuam molhos que
são feitos com creme de leite, queijos, manteiga e óleos vegetais.

As bebidas também
respondem pelos números

a mais na balança?
Com certeza. As bebidas
gaseificadas geralmente são
ricas em açúcares e, se
consumidas em excesso,
podem contribuir para o
ganho de peso. Da mesma
forma, as bebidas alcoólicas
também são calóricas e
devem ser consumidas com
moderação. No calor, sucos
de fruta natural e água
saborizada podem ser uma
ótima alternativa para uma
bebida diferente, saudável e
com baixas calorias.

Existe alguma dica para não se
cometerem exageros nos almoços e

jantares?
Para não exagerar nos almoços e jantares,
procure programar seu dia e não pular
refeições. É um erro pensar que ao pular uma
refeição podemos comer em dobro na outra.
Isso só aumenta a sensação de fome e a
ingestão de alimentos. Faça um lanche em
casa ou no trabalho antes de ir para a
confraternização. Se estiver em casa, evite
beliscar ou provar excessivamente os pratos
que ficarem prontos. Procure ingerir uma
salada de entrada e evite os queijos e
antepastos. Para o prato principal, escolha
preparações ricas em vegetais, carnes magras
como frango e peixes, e opte por preparações
assadas ou grelhadas no lugar de frituras.
Mastigue devagar, aproveite para conversar
com todos à mesa e faça somente um prato.
Lembre-se de que a comida é coadjuvante e de
que o que faz o momento ser especial é a
presença dos amigos e familiares
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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

7975 CONSULTOR DE IMÓVEIS 8188
PROGRAMA DE ESTÁGIO AKZONOBEL 2017 -
TÉCNICO E SUPERIOR - JUNDIAÍ

8223 ESTÁGIO

8115 ESTÁGIO ENFERMAGEM 8189 AUXILIAR TÉCNICO 8224 ENGENHEIRO DE PROCESSOS SÊNIOR

8123 CORRETOR DE IMÓVEIS 8190 INFRAESTRUTURA 8225 ESTÁGIO FINANÇAS

8138 ESTÁGIO CRIAÇÃO 8191 ESTÁGIO ENGENHARIA 8226 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO

8142
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO
TRABALHO

8193 PROGRAMA DE ESTÁGIO SUPERIOR 2017 8228 ESTÁGIO TÉCNICO EM QUÍMICA

8154 ESTÁGIO 8194 ESTÁGIO SUPPLY CHAIN E LOGÍSTICA 8229 LÍDER DE PROJETOS ERP

8157 ESTÁGIO 8196 DESENVOLVEDOR JAVA TRAINEE 8230 AUXILIAR DE ENFERMAGEM

8160 ESTÁGIO EDUCAÇÃO FÍSICA 8197 ESTÁGIO VENDAS 8231 ESTÁGIO

8161 CONSULTOR DE VENDAS EXTERNAS 8198 ESTÁGIO JURÍDICO 8232 ESTÁGIO NUTRIÇÃO

8163 DESENVOLVEDOR WEB - C E ASP. NET 8200 ESTÁGIO R.H 8233 NUBE - ENGENHARIA CIVIL - OE 139462

8165 HELP DESK 8201 DIVULGADOR 8234 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO

8166 OPERADOR DE IMPRESSÃO 8203 ESTÁGIO 8235 ESTÁGIO PUBLICIDADE E PROPAGANDA

8168 TÉCNICO EM LABORATÓRIO 8204 ESTÁGIO CUSTOMER SUPPLY - SC Johnson 8236 ESTÁGIO SERVICE DESK

8172 ESTÁGIO JURÍDICO 8205 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8238 AUXILIAR JURÍDICO

8174 ESTÁGIO 8206 TÉCNICO QUÍMICO JR. 8239 ESTÁGIO VENDAS INTERNAS

8175 ESTÁGIO 8207 ESTÁGIO 8240 NUBE - QUÍMICA - OE 142265

8176 ESTÁGIO ENGENHARIA 8209 ESTÁGIO CONTROLADORIA 8241 NUBE - MARKETING - OE 142190

8177 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8211 ESTÁGIO PROCESSOS QUÍMICOS 8243 ESTÁGIO ÁREA FISCAL

8178 ESTÁGIO DIREITO 8212 ESTÁGIO PROCESSOS MECÂNICOS 8244 ESTÁGIO CONTABILIDADE

8179 ESTÁGIO MARKETING 8215 ANALISTA DE SUPORTE 8247 ANALISTA FISCAL

8181 ESTÁGIO ENGENHARIA 8216 AUXILIAR ADMINISTRATIVA 8249 ESTÁGIO TÉCNICO EM QUÍMICA

8182 ESTÁGIO T.I 8218 ESTÁGIO QUALIDADE 8251 GERENTE FINANCEIRO

8185 TÉCNICO EM INFORMÁTICA 8220 VENDEDOR EXECUTIVO 8252 ASSISTENTE FINANCEIRO

8187
PROGRAMA DE ESTÁGIO AKZONOBEL
2017 - TÉCNICO E SUPERIOR - ITUPEVA

8221 CONSULTOR EXECUTIVO 8253 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO

8258 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8257 ANALISTA DE LABORATÓRIO 8254 ESTÁGIO COMPRAS

8256 ASSISTENTE CONTABIL 8255 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO
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Festa de Encerramento
das Escolas Padre Anchieta

emocionou pais e alunos
ESTUDANTES E EQUIPE PEDAGÓGICA DO ENSINO FUNDAMENTAL CAPRICHARAM NAS APRESENTAÇÕES E

HOMENAGENS. MAIS UM ANO LETIVO SE ENCERROU COM SUCESSO.

TERMINOU COM CHAVE DE OURO O ANO LETIVO
DAS ESCOLAS PADRE ANCHIETA DE JUNDIAÍ,
COM MAIS UMA EDIÇÃO DA FESTA DE

ENCERRAMENTO, REALIZADA NA NOITE DO ÚLTIMO
DIA 2 DE DEZEMBRO. A festividade marcou o
encerramento das atividades educacionais em 2016 e foi

também um momento de muita alegria, confraternização, reencontros e
emoção entre pais e estudantes. O evento aconteceu na quadra de
esportes da escola, que recebeu um belo cenário para as apresentações.
Neste ano, o tema escolhido para a festividade foi “Viagem no tempo”. A
programação foi aberta pela diretora do ensino fundamental, Silvana
Maion de Góis, que deu as boas-vindas aos presentes. Na sequência,
houve apresentações de jazz e balé e a encenação de uma viagem no
tempo, na qual os estudantes do primeiro ao quinto anos realizaram
coreografias representando gêneros musicais e artistas que marcaram
época, desde a década de 1960 até a atualidade. Encerrando a festa, os
alunos em coro entoaram a canção “Enquanto houver sol”, de Sérgio Britto
(banda Titãs).

, destacou Silvana Maion de Góis.

Realmente, as apresentações emocionaram a todos nós.
Tivemos uma excelente participação das famílias, que
lotaram o nosso ginásio. As encenações aconteceram por
turmas, de modo diferente do que ocorreu em outros anos,
e com isso foi possível dar mais tempo de apresentação e
destaque individual para os nossos alunos. Todos gostaram
bastante do resultado”

“
Os alunos capricharam nas apresentações
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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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