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Na contramão do desemprego:

graduaçãoO mercado de trabalho está cada vez mais competitivo e as exigências são muitas.
Nesse cenário, destaca-se aquele que tem uma formação profissional reconhecida.  PAGINAS 4 E 5
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ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO
INTEGRADO AO TÉCNICO EM
ADMINISTRAÇÃO DAS ESCOLAS

PADRE ANCHIETA REALIZARAM UMA
VISITA TÉCNICA À FÁBRICA DA NATURA,
EM CAJAMAR, ACOMPANHADOS PELO
PROFESSOR RAFAEL HERMAN MAURO,
NO ÚLTIMO DIA 17 DE OUTUBRO.
A visita objetivou apresentar aos estudantes a
história, a cultura, os valores e projetos de
sustentabilidade da empresa. Eles tiveram a
oportunidade de conhecer a área produtiva
das linhas de maquiagem, perfumes,
hidratantes e outros produtos.
De acordo com o professor Rafael, “a
experiência é única e de extrema importância
para os alunos vivenciarem na prática todo o
conteúdo teórico apresentado em sala de
aula.”
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Estudantes das Escolas Padre

Anchieta visitam a Natura

ENTRE OS DIAS 26 E 29 DE OUTUBRO, FOI REALIZADO EM PORTO ALEGRE O XXIV CONGRESSO BRASILEIRO DE
NUTRIÇÃO, CONBRAN 2016. Docentes e estudantes do curso de Nutrição do UniAnchieta estiveram presentes ao evento,
apresentando trabalhos na área da Saúde Coletiva. Os trabalhos apresentados são advindos das pesquisas de Iniciação

Científica realizadas sob a orientação dos professores Taciana Davanço, coordenadora do curso, Wanderley Carvalho e Julia
Figueiredo Machado, desenvolvidas no projeto Mais Saúde, Mais Vida. Os trabalhos apresentados sob a orientação da professora
Elaine Gomes Fiore são projetos desenvolvidos nos estágios de Nutrição Social.
A professora Taciana Davanço comenta: “É uma satisfação muito grande poder participar de um evento tão importante da área e ter
a companhia das professoras do curso de Nutrição Vera Novaes e Elaine Fiore. É um orgulho tê-las em nossa equipe e um orgulho
ainda maior ver a participação dos alunos e professores envolvidos para que tudo se tornasse realidade. O curso de Nutrição é muito
ativo na produção de pesquisas, e isso reforça ainda mais a qualidade do curso.”

Orgulhosas por mais um Congresso

Trabalhos e autores:

“Educação alimentar para escolares por meio de jogos interativos
baseados nos 10 passos para alimentação saudável”

“Relação entre o consumo alimentar e o comportamento de indivíduos
autistas”

“Avaliação nutricional de escolares de 15 a 18 anos de uma escola
particular do município de Jundiaí antes e após intervenção
nutricional”

“Avaliação de ingestão alimentar, composição corporal e qualidade de
vida de funcionários do Centro Universitário Padre Anchieta antes e
depois intervenção nutricional”

Autoras: Aglay Ravena Nunes Mendes, Priscila Rosa Nunes, Elaine Gomes Fiore,
Raquel Coelho Sene (Nutricionista da Secretaria da Educação de Várzea
Paulista), Luana de Oliveira Souza (Nutricionista da Secretaria da Saúde de
Várzea Paulista)

Autoras: Viviane Laurindo Monteiro, Jéssica Aparecida de Sousa Teixeira,
Isadora Dias dos Santos, Elaine Gomes Fiore, Raquel Coelho Sene (Nutricionista
da Secretaria da Educação de Várzea Paulista)

Autoras: Taciana Devanço, Fernanda Rampazo Sena Pavini, Bruna Tahara,
Vera Lúcia Sampar Novaes e Julia Figueiredo Machado.

Autoras: Taciana Devanço, Gabriela Mayumi Hatano, Carolina Herrerias
Vulcani, Julia Figueiredo Machado e Luciana Savoy Fornari.
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UniAnchieta realiza Seminário
Interdisciplinar de Letras

NO ÚLTIMO DIA 4 DE OUTUBRO, COM O
TÍTULO LINGUAGEM, HIPERTEXTO E
MULTIMODALIDADE, ACONTECEU MAIS UM

E V E N T O C U L T U R A L D O U N I A N C H I E T A :
TESSITURAS: SEMINÁRIO DE ESTUDOS DA
LINGUAGEM IX. A palestra foi proferida por Vanda Maria

A PROFESSORA VANDA MARIA ELIAS ESTEVE NA INSTITUIÇÃO, FALANDO AOS DOCENTES E ESTUDANTES DO CURSO
DE LETRAS, EM MAIS UMA EDIÇÃO DO SEMINÁRIO.

EM MAIS UMA BEM-SUCEDIDA EDIÇÃO, O EVENTO SE AFIRMOU COMO IMPORTANTE MOMENTO DE REFLEXÃO,
REVISÃO DAS PRÁTICAS E APRIMORAMENTO DA FORMAÇÃO.

Alunos participam o V Workshop
de Tecnologia em Informação

ENTRE OS DIAS 24 E 26 DE OUTUBRO, FOI
REALIZADO NO UNIANCHIETA O V
W O R K S H O P D E T E C N O L O G I A E M

INFORMAÇÃO, EVENTO ANUAL QUE REÚNE
DOCENTES E ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO DOS
CURSOS DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS, CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO E SISTEMAS
DE INFORMAÇÃO.
Neste ano, o evento apresentou palestras variadas, com
foco em três importantes pilares tecnológicos:
arquitetura, gerência e automação. As palestras foram
ministradas por especialistas da área com anos
experiência profissional e acadêmica. Os palestrantes
demonstraram que os três pilares abordados estão
conectados e em total sintonia com as necessidades

tecnológicas atuais e são foco das principais
empresas de tecnologia do mercado.
No dia 24, em palestra intitulada Arquitetura
de Software, o professor Me. Peter Jandl
d e m o n s t r o u a i m p o r t â n c i a d o
desenvolvimento de sistemas com boas
arquiteturas, tendo em vista o novo
paradigma tecnológico de sistemas
conectados. No dia 25, o professor Me.
Antonio Rogério Tabalipa, com muita
animação e descontração, evidenciou que
bons sistemas e empresas responsáveis
necessitam de gerenciamento, seja de
sistemas, seja de equipes; enfatizou ainda
que os prof iss ionais da área de

Elias, doutora em Língua Portuguesa pela
PUC-SP, pós-doutora em Linguística pela
UNICAMP, docente na UNIFESP e autora de
muitas obras na área. A proposta desse
evento faz parte do programa institucional
de pesquisa em Iniciação Científica do curso
de Letras, coordenado pela professora Ma.
Rutzkaya Queiroz dos Reis, e conta com a
organização da professora Dra. Maria
Cristina de Moraes Taffarello.
Abordando as noções de hipertexto,
multimodalidade e coerência sob o viés da
Linguística textual, Elias considerou que, na
atualidade, as práticas textuais escritas se
configuram no papel e na tela do
computador e que tal coexistência abre
várias possibilidades de reflexão para a
pesquisa e para o ensino. A partir dos anos
1990, muitos teóricos do texto se dedicaram

a investigar o hipertexto, procurando
discutir o quanto do que conhecemos sobre
o texto contribui para a compreensão do
hipertexto. Propôs também uma discussão
em um movimento inverso, a partir da
questão: como as práticas hipertextuais têm
influenciado as textuais constituídas fora do
ambiente da rede?
Numa prática, demonstrou com clareza
como, em sala de aula, explorar
características do texto e do hipertexto, bem
como as implicações do suporte no modo de
leitura e de escrita. O seminário alcançou
plenamente seus objetivos pela seriedade
do empreendimento, mesclada ao espírito
acadêmico e ao benefício cultural daí
advindo.

gerenciamento necessitam de habilidades
específicas que podem ser desenvolvidas a
partir de estudo, dedicação e prática.
Encerrando o evento, no dia 26 o professor
Esp. Leandro Pottes, com suas maletas
cheias de fios, leds e equipamentos
eletrônicos, ofereceu a todos os
entusiasmados da tecnologia o gostinho da
Domótica, também conhecida como
tecnologia de automação residencial, que
permite melhor gerência dos recursos
residenciais, conforto e segurança. O
palestrante ainda apresentou exemplos
práticos.

Docente Vanda com alunas do curso
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Graduação: qual é sua importância
no mercado de trabalho?

NOS DIAS ATUAIS, O MERCADO DE TRABALHO ESTÁ MAIS EXIGENTE. Para quem pretende ter um

bom salário, oportunidades maiores e um networking significativo, concluir o ensino médio não é

suficiente. Ter um curso de graduação no currículo é fundamental, mas as exigências das empresas na

seleção de trabalhadores vão muito além do conhecimento específico do curso. Um estudante de graduação

adquire uma forma diferenciada de raciocínio e mesmo que não tenha a experiência necessária, um curso de

graduação no currículo pode destacá-lo na disputa por posição no mercado de trabalho. Muitas vezes, é na crise

que surge uma oportunidade. Embora o país esteja vivendo esse momento, muitas empresas estão se

movimentando em busca de soluções para contornar essa situação. Uma boa formação acadêmica será cobrada

sempre pelo mercado de trabalho, devido à evolução das carreiras e do mundo. Com isso, cada vez mais, o

número de vagas será menor e a gama de profissionais capacitados será maior, o que justifica as exigências que o

mercado está apresentando. Os obstáculos são maiores e há mais cobranças. Quanto mais formação e

aperfeiçoamento o indivíduo tiver, menos a crise o atingirá. Ao investir na carreira, o indivíduo deve optar por um

curso em que enxerga possibilidade de crescimento em sua área, que coincida com sua rotina profissional e que o

diferencie no mercado.
Além disso, é importante manter o equilíbrio emocional e ter consciência do que se busca, concluindo as

formações acadêmicas não somente tendo em vista diplomas, mas pelo prazer de adquirir conhecimento e atuar

com competência. Não existe mais a possibilidade de se abandonar o caminho do aperfeiçoamento profissional e

acreditar que se alcançará uma boa posição no mercado de trabalho. O mesmo acontece quando o estudante

conclui sua graduação. Obviamente um curso de pós-graduação o enriquecerá muito mais e destacará seu

currículo, independentemente da área de atuação. A busca por profissionais mais qualificados, com maior

conhecimento na sua área, faz da pós-graduação um diferencial.
A experiência e o aprendizado adquiridos estão longe de ser suficientes para garantir o bom posicionamento dos

profissionais no mercado de trabalho. Com o impacto da globalização, nos dias atuais não existe mais data para

encerrar os estudos, como ocorria no passado. A condição de estudante na atualidade deve ser permanente.

fique
atento

NETWORK: Cultivar as amizades e os contatos sempre
pode dar uma ajudinha. Manter-se informado

também é uma boa. Pode ser que uma próxima
vaga de trabalho seja indicada por um amigo do passado.

CONHECIMENTO:
Com o mercado de trabalho mais
competitivo, procurar por cursos

e especializações é uma boa dica.

AUTOAVALIAÇÃO:

É o momento em que temos

que parar, respirar fundo e colocar

no papel os gastos e rever

o planejamento. Nessa hora,

precisamos analisar se estamos

investindo na nossa carreira ou não.

IDIOMAS:Se você pretende trabalhar em uma

multinacional, a fluência em língua

estrangeira, principalmente o inglês, não

é mais o requisito básico. As empresas

estão exigindo a segunda língua.

AUTOESTIMA:

A questão emocional é onde

mais se deve ter atenção.

O importante é lembrar que

existem vagas e não perder

a confiança em si mesmo.

Com o mundo cada vez mais competitivo, as exigências
no mercado de trabalho aumentam, e a formação em nível

de graduação é requisito básico.
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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 8177 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8218 ESTÁGIO QUALIDADE

8063 ANALISTA DE LABORATÓRIO 8178 ESTÁGIO DIREITO 8220 VENDEDOR EXECULTIVO

8101 ESTÁGIO EDUCAÇÃO FÍSICA 8179 ESTÁGIO MARKETING 8221 CONSULTOR DE VENDAS

8115 ESTÁGIO ENFERMAGEM 8181 ESTÁGIO ENGENHARIA 8223 ESTÁGIO

8123 CORRETOR DE IMÓVEIS 8182 ESTÁGIO T.I 8224 ENGENHEIRO DE PROCESSOS SÊNIOR

8138 ESTÁGIO CRIAÇÃO 8185 TÉCNICO EM INFORMÁTICA 8225 ESTÁGIO FINANÇAS

8141 ANALISTA CONTÁBIL 8187
PROGRAMA DE ESTÁGIO AKZONOBEL 2017 -

TÉCNICO E SUPERIOR - ITUPEVA
8226 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO

8142
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO

TRABALHO
8188

PROGRAMA DE ESTÁGIO AKZONOBEL 2017 -

TÉCNICO E SUPERIOR - JUNDIAÍ
8228 ESTÁGIO TÉCNICO EM QUÍMICA

8143 ATENDENTE GELATERIA ITALIANA 8189 AUXILIAR TÉCNICO 8229 LÍDER DE PROJETOS ERP

8152 ANALISTA FINANCEIRO 8190 INFRAESTRUTURA 8230
AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO

TRABALHO

8153 ESTÁGIO 8191 ESTÁGIO ENGENHARIA 8231 ESTÁGIO

8154 ESTÁGIO 8193 PROGRAMA DE ESTÁGIO SUPERIOR 2017 8232 ESTÁGIO NUTRIÇÃO

8155 ANALISTA DE MARKETING 8194 ESTÁGIO SUPPLY CHAIN E LOGÍSTICA 8233 NUBE - ENGENHARIA CIVIL OE 139462

8156 ANALISTA DE MÍDIAS SOCIAIS 8196 DESENVOLVEDOR JAVA TRAINEE 8234 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO

8157 ESTÁGIO 8197 ESTÁGIO VENDAS 8235 ESTÁGIO PUBLICIDADE E PROPAGANDA

8160 ESTÁGIO EDUCAÇÃO FÍSICA 8198 ESTÁGIO JURÍDICO 8236 ESTÁGIO SERVICE DESK

8161 CONSULTOR DE VENDAS EXTERNAS 8200 ESTÁGIO R.H 8238 AUXILIAR JURÍDICO

8163 DESENVOLVEDOR WEB - C. ASP NET 8201 DIVULGADOR 8239 ESTÁGIO VENDAS

8165 HELP DESK 8203 ESTÁGIO 8240 NUBE - QUÍMICA OE 142265

8166 OPERADOR DE IMPRESSÃO 8204
ESTÁGIO CUSTOMER SUPPLY CHAIN - SC

JOHNSON
8241 NUBE - MARKETING OE 142190

8168 TÉCNICO DE LABORATÓRIO 8205 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8242
PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA

BLOGS E REDES SOCIAIS

8172 ESTÁGIO JURÍDICO 8206 TÉCNICO EM QUÍMICA 8243 ESTÁGIO ÁREA FISCAL

8174 ESTÁGIO 8207 ESTÁGIO 8244 ESTÁGIO CONTABILIDADE

8175 ESTÁGIO 8209 ESTÁGIO CONTROLADORIA 8212 ESTÁGIO PROCESSOS MECÂNICOS

8176 ESTÁGIO ENGENHARIA 8210 ESTÁGIO R.H 8215 ANALISTA DE SUPORTE

8216 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 8211 ESTÁGIO PROCESSOS QUÍMICOS 8217 ESTÁGIO
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Elaborando um plano financeiro
DANDO CONTINUIDADE À NOSSA SÉRIE DE MATÉRIAS, O ECONOMISTA MARINO MAZZEI

ABORDA DICAS DE COMO ELABORAR UM BOM PLANO FINANCEIRO.

UM BOM PLANO FINANCEIRO PERMITE QUE IDENTIFIQUEMOS QUAIS
SÃO OS DESEJOS E SONHOS FINANCEIROS POSSÍVEIS. ALÉM DISSO,
E PRINCIPALMENTE, PODE EVITAR QUE ENTREMOS EM DÍVIDAS

INDESEJÁVEIS E COMPROMETEDORAS NO FUTURO. A primeira mudança
necessária está nos hábitos financeiros e nas expectativas de gasto, seja em
consumo ou patrimônio. Podemos definir um roteiro simples, mas eficiente, de como
deve ser nosso comportamento a partir da elaboração de um plano financeiro.

1. Acompanhar diariamente as despesas e receitas realizadas

2. Comprar pela necessidade e não pela oportunidade

3. Pesquisar preços

4. Usar o cartão de crédito em benefício próprio

5. Aproveitar descontos

6. Estabelecer metas e objetivos

7. Realizar controle periódico das finanças

8. Assumir a realidade financeira

9. Fazer investimentos

10. Preservar a saúde do planejamento financeiro

É fundamental o conhecimento do que gastamos diariamente, seja em que nível de
recursos for. As receitas sempre serão mais previsíveis. Uma sugestão é mantermos os
comprovantes dos gastos até serem registrados em nosso controle de caixa. Esses gastos
podem ter sido realizados em dinheiro, em cartão de débito ou boleto bancário, além de
contas debitadas automaticamente na conta bancária. Assim, consideramos sempre que
os registros feitos devem ser compatíveis com a redução de nossas disponibilidades em
banco e caixa.

O consumo orientado pela propaganda nem sempre é necessário, e normalmente é
decorrente da oportunidade. A despesa só deve ser feita se houver disponibilidade
financeira e desde que não comprometa nossa saúde financeira futura.

Sempre é importante, principalmente em tempos de baixa atividade econômica, quando
todos querem atrair consumidores. Nesses momentos de crise, a pesquisa de preços
pode trazer grandes reduções de despesas, principalmente com alimentação e vestuário.

Se bem utilizado, pode nos favorecer. Mas seu uso deve ser feito na certeza de termos
condições de liquidar integralmente a fatura no vencimento.

Sempre é vantajoso pagar as contas com desconto. A exceção está quando a
remuneração de nossos valores aplicados seja maior que o desconto dado, o que é muito
raro que aconteça.

Definir qual a situação financeira que pretendemos alcançar ao longo de um período
mensal, semestral ou mesmo anual.

Geralmente definimos metas e objetivos mensais, e o controle deve ser consolidado
nesse mesmo período. Pelos resultados obtidos, redefinimos as metas e objetivos para os
próximos períodos.

O plano financeiro mostra a realidade financeira de cada um. Temos, então, que conviver
com essa realidade. Se nos desviarmos, estaremos criando condições para que surjam
dificuldades financeiras futuras.

Sempre que for possível, poupar. E esses recursos devem estar aplicados para que nos
seja dada uma remuneração. A orientação pode ser dada pelo gerente de nossa conta
bancária ou outro profissional qualificado.

Mantendo um controle rigoroso em nossas contas, podemos estar mais tranquilos e
realizar nossas expectativas de consumo e investimento sempre que a condição
financeira for favorável.
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Administração

Análise e Desenv. de Sistemas

Arquitetura e Urbanismo

Biomedicina

Ciências Contábeis

Ciência da Computação

Ciências Econômicas

Aviação Civil (NOVO)

Biblioteconomia  (NOVO)

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 Elétrica (NOVO)

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

Filosofia (NOVO)

Gestão de Turismo (NOVO)

Gestão Pública (NOVO)

Jornalismo (NOVO)

Química Industrial (NOVO)

Relações Internacionais (NOVO)

Segurança no Trabalho (NOVO)

Serviço Social (NOVO)


