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Como falar em público e perfil do
profissional do futuro são temas de

palestras oferecidas pelo NEMP

02
13 março 2016 FIQUE DE OLHO

EVENTOS SÃO GRATUITOS E ABERTOS À COMUNIDADE ACADÊMICA E À COMUNIDADE EXTERNA; AS INSCRIÇÕES ESTÃO ABERTAS E AS VAGAS
SÃO LIMITADAS

Independentemente da finalidade, falar em público é uma atividade que
frequentemente gera receios: que linguagem e recursos empregar, como
organizar o conteúdo, como se apresentar. A fim de atender a essa demanda, o

Núcleo de Empregabilidade e Relações Empresariais do UniAnchieta promoverá a palestra

“Como falar em público: oratória sem segredos”, ministrada por Carlos Cunha, que falará

sobre a comunicação eficaz, como conseguir assertividade em reuniões, e oferecerá dicas

para apresentação de projetos, emprego do marketing pessoal como ferramenta de

persuasão, entre outros temas relacionados.
Para os que estão em busca de qualificação profissional, em consonância com as atuais

exigências do mercado, é oferecida a oficina “O perfil do profissional do futuro”, ministrada

pelo professor Nelson Figueiredo Filho, que irá abordar o perfil esperado do profissional do

futuro, já que as corporações têm exigido cada vez mais dos seus colaboradores.
Os interessados podem se inscrever pelo site www.intranet.anchieta.br/nemp/portal/. As

atividades, gratuitas e abertas ao público, serão realizadas no Campus Pedro C. Fornari,

localizado na Av. Dr. Adoniro Ladeira, 94 – Km 55,5 Via Anhanguera, no prédio 2, segundo

andar, sala 43, das 9h às 11h. Estão disponíveis 100 vagas para cada atividade, e os

certificados de participação serão encaminhados por e-mail.

CURSOS DE EXTENSÃO

Siga o Grupo Anchieta

também no Instagram

e saiba mais

sobre nossas palestras,

cursos e eventos.
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xO que você publica nas redes sociais?

Seja no Facebook, no Twitter ou em qualquer outra rede social, todo conteúdo publicado pode atingir
muitos e diversos indivíduos, conhecidos e desconhecidos, provocando reações eventualmente perigosas
e irreversíveis.
Uma foto ou um vídeo aparentemente inofensivos, um comentário ou um julgamento carentes de
consistência podem se tornar caso de investigação policial, como vídeos ou fotos de acidentes de trânsito
ou de conflitos em público divulgados sem a autorização dos envolvidos.
De acordo com dados do Ibope NetRatings, 85% dos brasileiros que acessam a internet utilizam as redes
sociais; destes, 53% acessam diariamente pelo menos uma rede social. O brasileiro passa cerca de 25%
do seu tempo de navegação vendo mensagens, fotos e informações postadas na internet em sua rede de
contatos.

AS INFORMAÇÕES EXPOSTAS NAS REDES SOCIAIS PODEM SER USADAS PARA O BEM E PARA O

MAL. CABE AO USUÁRIO MANTER O CONTROLE DAQUILO QUE PUBLICA, EVITANDO PROBLEMAS.

Patrocinado
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Aproveite a promoção.

Parcele em 10 vezes.

Certamente, algumas publicações são úteis aos internautas, como informações sobre pontos de
congestionamento do trânsito, lotação e preços de restaurantes e casas de espetáculos, qualidade dos
mais diversos serviços etc. Os riscos estão nas publicações nas quais se fazem julgamentos sem critério,
sem conhecimento suficiente da situação, de modo superficial e inconsequente.
Um caso recente envolveu a jornalista Kiki Marinho e seu filho de 7 anos, que sofre de Transtorno Opositor
Desafiador (TOD). A criança portadora de TOD apresenta limitações associadas a uma paralisia cerebral,
resultando em crises de agressividade, sudorese e choro compulsivo. A jornalista foi injustamente julgada
e ameaçada por desconhecidos, por agir com firmeza em meio a uma crise de seu filho ocorrida em um
shopping no Recife, numa demonstração de que o julgamento apressado, sem o conhecimento da
situação, dificilmente será correto.
Segundo Clerison Garcia, psicólogo e professor do UniAnchieta,

“as redes sociais nos fornecem apenas uma percepção parcial e superficial da realidade, o
que pode nos tornar mais críticos e menos empáticos. É preciso ter coragem para o
estabelecimento de relações e reflexões profundas e cheias de conteúdo; assim,
alcançaremos a desejada compaixão para nos colocarmos no lugar do outro.”

Curtir Comentar Compartilhar

Curtir Comentar Compartilhar



Páscoa se aproxima com

oportunidades de trabalho

e preços elevados
EM MEIO À CRISE ECONÔMICA, LEMBRANCINHAS E OVOS DE CHOCOLATE MENORES DEVERÃO SER OS ESCOLHIDOS PARA ESTE ANO.
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E
LES INVADEM O MERCADO, DEIXAM UM CORREDOR

COLORIDO E ATRATIVO E NOS ENCANTAM POR SUAS

EMBALAGENS E VARIEDADES. Assim como o Natal, a Páscoa

também se tornou uma das datas mais queridas pelo comércio, já que

o Brasil é o terceiro maior consumidor e produtor de chocolates,

ficando atrás apenas dos Estados Unidos e Alemanha.
Segundo dados da Associação Bra. Ind. Chocolates Cacau Amendoim,

ABICAB, em 2015, a Páscoa foi responsável por 19,7 mil toneladas de

chocolates produzidas pela indústria e chocolatarias.
Mas, entre as empresas que contratam nessa época do ano para dar

conta da produção, existe o outro lado que não é bem visto pelos

consumidores, o preço final. O cálculo, que é feito a partir do preço

estabelecido pelas marcas, evidencia que um ovo de páscoa chega a

custar 433% a mais do que a barra da mesma marca, apenas por

possuir o formato de ovo.
De acordo com informações da ABRAS, Associação Brasileira de

Supermercados, as redes já esperam um faturamento menor em

relação ao ano passado, devido ao atual momento econômico. Mas não

deixou de se tornar um momento oportuno para os indivíduos

desempregados que conquistaram a vaga.
Segundo o economista e professor do UniAnchieta, Marino Mazzei,

“para os consumidores fugirem dos preços altos, vale aquela dica

batida, mas sempre válida: pesquisar. Sem dúvida, as vendas neste

ano serão menores, a população já está sabendo que antes de sair

gastando com ovos de chocolate, será preciso planejar quanto pode

gastar, pois esse gasto extra vai exigir mais recursos. Definir quantas

pessoas serão presenteadas, se o dinheiro não fará falta, se vale a

pena parcelar são dicas que podem ser seguidas e que podem evitar

surpresas futuras.
No caso dos chocólatras, que não abandonam e não trocam os ovos por

nada, a dica é a mesma. Procure sempre pesquisar pelos preços mais

em conta, avaliar o peso, a marca e até mesmo os brindes.

VOCÊ SABIA?
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A origem da palavra Páscoa é hebraica: Pessach significa “passagem”. A data passou a ser comemorada oficialmente no

ano de 1513 a.C. Antes disso, os povos que habitavam a bacia do Mediterrâneo celebravam a data para prestar gratidão

aos deuses pela colheita. A Páscoa judaica comemora a saída dos israelitas do Egito.

A Páscoa cristã foi estabelecida por decreto no Concílio de Niceia, no ano de 325, devendo ser celebrada no domingo, após

a primeira lua cheia do equinócio, que ocorre no início da primavera no hemisfério Norte. A data varia a cada ano e é

sempre comemorada entre os dias 22 de março e 25 de abril. A festa comemora a ressurreição de Cristo.

Antigamente, durante as festividades, era costume entre os povos da região do Mediterrâneo, do Leste Europeu e do

Oriente presentar as pessoas com ovos de galinha cozidos e pintados. Em algumas regiões do mundo ainda se realiza a

troca de ovos de galinha pintados, para manter a tradição repassada de geração em geração. Sobre o ovo de chocolate,

acredita-se que tenha surgido depois do século XVIII, como uma invenção de confeiteiros franceses. Outras fontes dão

conta de que os ovos de chocolate ficaram mais populares com a revolução da indústria do chocolate, que aconteceu na

Inglaterra, no século XIX.

O coelho não é um símbolo recente. O animal tornou-se ícone da data porque, desde tempos antigos, a celebração ocorre

no fim do inverno e início da primavera, época na qual a fertilidade dos coelhos é alta. Por ser um animal que se reproduz

em grandes ninhadas, tornou-se símbolo da vida.

Na cidade de Vegreville, em Alberta, no Canadá, é possível conhecer o maior ovo de Páscoa do mundo. Construído em

comemoração ao centenário da formação da Real Polícia Montada Canadense, o ovo possui nove metros e é feito de

alumínio permanente anodizado em dourado, prateado e bronze.

Na Ucrânia, uma das tradições é pintar ovos para dar de presente. As cores e os desenhos são feitos especialmente para

cada homenageado. O mesmo acontece na cidade de Pomerode, em Santa Catarina. Tradicionalmente, é realizada a

Osterfest, festa da Páscoa, uma festa para toda a família, com oficinas de artesanato, divulgação de conhecimentos sobre

cada tradição e a famosa Osterbaum, uma árvore de Páscoa, enfeitada com ovinhos pintados à mão e flores.

Parte do Projeto Preparando para a Vida, das Escolas Padre Anchieta, o Programa Páscoa da Paz já acontece há vários

anos e tem como objetivo promover um dia de diversão e muita doçura para crianças carentes do município. O projeto

conta com a participação dos alunos e dos pais, que abraçam a causa junto com a escola. Esse ano, a ação levará

centenas de chocolates para crianças de instituições sociais da cidade.

Fontes: http://www.mensagenscomamor.com/curiosidades-sobre-pascoa | http://www.historiadigital.org/curiosidades/15-curiosidades-historicas-sobre-a-pascoa/
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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/

Primeira mensalidade com desconto

Parcelamento das mensalidades de e emfevereiro março 6 vezes sem juros

VestibularVestibular
Aproveite as

,
faça sua e

condições especiais
matrícula

comece já
seus estudos!

CÓD VAGA CÓD VAGA CÓD VAGA

6743 ESTAGIÁRIO EM ATENDIMENTO COMERCIAL 7702 ASSISTENTE FINANCEIRO 7752 ESTÁGIO TÉCNICO EM ELÉTRICA/ELETRÔNICA

6886 ESTÁGIO EM ADMINISTRAÇÃO 7704 ASSISTENTE DE P.C.P 7754 ESTAGIÁRIO TÉCNICO EM QUÍMICA

7422 ANALISTA DE SUPORTE TÉCNICO 7708 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 7755 ANALISTA PROGRAMADOR JUNIOR

7440 REPRESENTANTE COMERCIAL 7709 VENDA INTERNA/EXTERNA 7756 ORÇAMENTISTA/ASSISTENTE DE PROJETOS

7542 TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE EMPILHADEIRA 7711 ESTAGIÁRIO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 7757 ESTAGIÁRIO TÉCNICO EM QUÍMICA

7544 CORRETOR DE IMÓVEIS 7712 ESTAGIÁRIO DE ECONOMIA 7765 ESTAGIÁRIO DE QUALIDADE

7545 REPRESENTANTE COMERCIAL 7714 DESENVOLVEDOR DELPHI PLENO/SÊNIOR 7766 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

7588 FORNEIRO 7715 ANALISTA DE MICROBIOLOGIA 7767 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

7589 CORTADOR 7717 ASSISTENTE DE QUALIDADE 7772 ASSISTENTE OU ANALISTA CONTÁBIL

7590 OPERADOR DE FURADEIRA 7718 NUTRIÇÃO 7774 ESTAGIÁRIO DE DIREITO

7591 SERIGRAFISTA 7719 ESTAGIÁRIO T.I 7776 ESTAGIÁRIO DE MODA

7604 OPERADOR DE E.T.E 7720 ESTAGIÁRIO CONTABILIDADE 7777 ESTÁGIO EM DIREITO

7633 ESTAGIÁRIO EM COMUNICAÇÃO 7721 AUXILIAR ADMINISTRATIVO JURÍDICO 7778 ANALISTA DE CRÉDITO

7635 ESTAGIÁRIO EM INFORMÁTICA 7722 ESTAGIÁRIO EM ENGENHARIA ELETRÔNICA 7779 ESTÁGIO EM MARKETING

7638 ESTAGIÁRIO ADMINISTRAÇÃO - COM EXTERIOR 7723 CRONOMETRISTA 7780 ESTÁGIO EM R.H

7639 ESTAGIÁRIO ENGENHARIA 7725 ESTAGIÁRIO EM DIREITO 7781 ESTÁGIO EM MARKETING

7641 ESTAGIÁRIO PARA RECEPÇÃO DE AMBULATÓRIO 7726 ESTÁGIO CONTÁBIL 7782 ESTÁGIO EM TREINAMENTO

7658 ESTAGIÁRIO 7733 ASSISTENTE DE ENGENHARIA 7783
ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA ÁREA DE ENGENHARIA DE
APLICAÇÃO

7660 RECEPCIONISTA 7734 ASSISTENTE DE IMPORTAÇÃO 7784 AUXILIAR DE ARMAZÉM - PESSOA COM DEFICIÊNCIA

7667 ESTAGIÁRIO DE INFRAESTRUTURA 7736 AUXILIAR DE P.C.P 7786 ESTAGIÁRIO ARQUIVISTA

7668 ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO PESSOAL 7738 TÉCNICO AMBIENTAL 7787 AUXILIAR DE FATURAMENTO

7669 ESTAGIÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 7739 INSPETOR DE QUALIDADE 7788 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

7674
ESTAGIÁRIO DE PESQUISA CLÍNICA EM COSMÉTICOS
DOCUMENTAL

7740 PINTOR PREDIAL 7789 LÍDER DE PRODUÇÃO

7679 ESTÁGIO EM RH/PSICOLOGIA 7741 AUXILIAR DE CONTAS A PAGAR 7793 PEDAGOGO

7680 ESTAGIÁRIO 7742 ANALISTA DE R.H/D.P 7794 ESTAGIÁRIO DE REDES SOCIAIS

7687 ESTAGIÁRIO DA QUALIDADE 7743 ASSISTENTE R.H/D.P 7795 ESTAGIÁRIO EM DEPARTAMENTO PESSOAL

7692 ESTÁGIO ADMINISTRATIVO 7744 ASSISTENTE DE T.I 7796 ESTAGIÁRIO EM QUÍMICA

7693 CHEFE DE PÁTIO 7745 ELETRICISTA 7797 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

7694 ANALISTA DE CUSTOS 7746 LÍDER DE PRODUÇÃO 7800 ANALISE DE LABORATÓRIO

7695 AUXILIAR DE FARMÁCIA 7747 PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 7801 ESTÁGIO EM COMÉRCIO EXTERIOR

7696 TÉCNICO DE INJEÇÃO DE ALUMÍNIO 7748 LÍDER DE EXPEDIÇÃO 7802 DESENVOLVEDOR DE SOFTWARE

7697 ESTAGIÁRIO ÁREA COMERCIAL 7749 OPERADOR DE EMPILHADEIRA 7803 ESTAGIÁRIO COMÉRCIO EXTERIOR

7806 ESTÁGIO TÉCNICO EM QUÍMICA 7750 ESTÁGIO TÉCNICO EM QUÍMICA 7804 PROGRAMADOR DE WEB JUNIOR

7701 ESTÁGIO EM ENGENHARIA DE PRODUTO 7751 ESTÁGIO TÉCNICO EM MECÂNICA 7805 ESTÁGIO MARKETING

7698 PROFESSOR DE GESTÃO EMPRESARIAL PARA CURSO PROFISSIONALIZANTE



Declaração de
Imposto de Renda.
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ESTUDANTES DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS REALIZARÃO PLANTÕES DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO PARA A ELABORAÇÃO DA DECLARAÇÃO
DE IMPOSTO DE RENDA. A AÇÃO JÁ É TRADICIONAL NA INSTITUIÇÃO.

OIMPOSTO DE RENDA É O VALOR ANUAL DESCONTADO DO
RENDIMENTO DO TRABALHADOR OU DA EMPRESA,
DESTINADO AO GOVERNO FEDERAL. A declaração de

imposto de renda é uma forma de prestar contas ao órgão responsável:
o rendimento anual, as despesas, as movimentações financeiras e de
bens, pois tudo isso é passível de
tributação.
A declaração de imposto de renda deste
ano é obrigatória para todos os
trabalhadores que tiveram rendimentos
tributáveis superiores a R$28.123,91 no
ano passado, ano-base para a declaração
deste ano.
Segundo informações colhidas no site da
R e c e i t a F e d e r a l d o B r a s i l
(http://idg.receita.fazenda.gov.br/), aqui
reproduzidas, a pessoa física está
dispensada da apresentação da declaração
se: 1) não se enquadrar nas hipóteses de
ob r i ga to r i edade da dec l a ra ção ,
apresentadas em tabela no referido site; 2)
constar como dependente na declaração de
outra pessoa, na qual sejam informados
seus rendimentos, bens e direitos caso os
possua; 3) tiver tido a posse ou a
propriedade de bens e direitos, inclusive terra nua, quando os bens
comuns forem declarados pelo cônjuge, desde que o valor total dos seus
bens privativos não exceda R$300.000,00, em 31 de dezembro de 2015.

Você sabe como fazer?
Como acontece todos os anos, o UniAnchieta realizará nos dias 9 e 16 de
abril um mutirão de atendimento ao público para a elaboração gratuita
das declarações.

O agendamento prévio da data e
horário para preenchimento da
declaração acontecerá no dia 2 de
abril, das 8h às 12h, Prédio 1 do
Campus Prof. Pedro C. Fornari,
localizado na Av. Dr. Adoniro Ladeira,
94 – Km 55,5 Via Anhanguera.

Os estudantes do curso de Ciências Contábeis, supervisionados
pelos professores, estarão de plantão nas dependências da instituição para a
elaboração e o envio da declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física

2015/2016, gratuitamente. Poderão se
beneficiar da ação os contribuintes que se
enquadrem aos seguintes requisitos:
· Rendimentos tributáveis até R$70.000,00
· Rendimentos isentos, não-tributáveis e
exclusivos na fonte até R$100.000,00
· Bens e direitos até R$500.000,00
Não serão elaboradas as declarações
quando os valores forem superiores, em
pelo menos um dos itens acima citados,
como também espólio, final de espólio,
atividade rural e autônomo.

Considerada uma das principais atividades
do contador, a ação de elaboração de declarações de imposto de renda oferece aos
estudantes a oportunidade de colocarem em prática os conteúdos estudados, com
o objetivo de formar profissionais capacitados para o mercado de trabalho. .

Fique atento aos prazos. A declaração pode ser realizada até 29 de abril.



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


