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OS ARTIGOS FORAM ELABORADOS A PARTIR DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE

QUATRO ESTUDANTES DO CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. A PUBLICAÇÃO OCORREU

EM JANEIRO

Docente e estudantes
do UniAnchieta

publicam artigos em
revista da Espanha

DOCENTE E ESTUDANTES DO CURSO DE

SISTEMAS DA INFORMAÇÃO DO

UNIANCHIETA RECENTEMENTE

TIVERAM ARTIGOS PUBLICADOS NA REVISTA

ESPANHOLA OBSERVATORIO DE LA

ECONOMÍA LATINOAMERICANA.
Com os temas “Segurança da

Informação – Segregação de

função”, “O impacto da

gestão do conhecimento no

processo de análise e tomada

de decisão de uma empresa

do setor automotivo em

J u n d i a í – S P ” ,

“ D e s e nvo l v i m e n t o d e

aplicações mobile cross-

p l a t f o r m u t i l i z a n d o

phonegap” e “Um estudo

introdutório e aplicação prática de seus benefícios

para uma empresa de reciclagem de Jundiaí – SP”,

os respectivos autores Ana Carolina Zavatta,

Débora da Silva, Peterson Tubini Bezerra e Lucas

Fernando Stoco participaram da edição de janeiro

da revista.

Em qual plataforma

devo desenvolver

o meu APP?

JULIANO SILVA MARÇAL, bacharel em Ciência
da Computação e pós-graduado em MBA em PMEs,
é docente universitário da área de tecnologia
desde 2007 e trabalha com desenvolvimento de
software mobile e desktop desde 2004.

Em sala de aula, é muito
comum ouvir os alunos
discut indo sobre o
desenvolvimento de um
novo e mirabolante
a p l i c a t i v o p a r a
smartphone, o famoso APP (do inglês
application); logo na sequência, surge a
dúvida: “Para qual plataforma devo
desenvolver o meu aplicativo: Android,
iPhone ou Windows Phone?”. A resposta
mais acertada é: “Não existe a
plataforma certa, existem diferentes
plataformas e cada uma tem suas
particularidades.”.
Este é um assunto extenso e passível de
muita discussão, mas vamos a alguns
números que talvez ajudem os
marinheiros de primeira viagem no
desenvolvimento do seu primeiro APP.
Em uma matéria recente publicada pela
IDC (http://goo.gl/McnZJy), divulgou-se
que o sistema Android está presente em
82% do mercado mundial, na segunda
posição vem o iPhone, com 13%; o
Windows Phone fica com 3%, e os demais
com 2%.
Analisando os números, é possível
deduzir, por exemplo, que um APP para
Android terá uma chance maior de ser
baixado em função do número de
usuários; por outro lado, é válido lembrar
também que neste ambiente a
concorrência será muito maior, ou seja,
existirão muitos APPs semelhantes ao
que será desenvolvido. Ao desenvolver
para iPhone ou Windows Phone, o
número de usuários será menor, porém
também será menor a concorrência, o
que resultará em chances maiores de seu
APP ser baixado e utilizado.
A minha experiência acadêmica diz que o
mais valioso para os marinheiros de
primeira viagem é o ganho de
expe r i ênc i a ; com base nes t e
pensamento, não importa em qual
plataforma será desenvolvido o primeiro
APP, então recomendo que seja
desenvolvido na plataforma que é mais
confortável para o desenvolvedor, pois,
muito provavelmente, o primeiro APP
desenvolvido não será o que resultará no
reconhecimento prof iss ional ou
financeiro. Fica a dica, e até a próxima!

As estudantes Ana Carolina e Débora comentaram

como foi gratificante a seleção de seus trabalhos

para a publicação. Para elas, isso representa o

reconhecimento da dedicação e do esforço

empenhados na realização do trabalho, além da

satisfação de poderem compartilhar os resultados

obtidos com outras pessoas.
Para Juliano Schimiguel,

docente do curso e orientador

d o s t r a b a l h o s , “ é

extremamente gratificante

ver os nossos a lunos

publ icarem artigos em

revistas internacionais. São

a r t i g o s o r i u n d o s d o s

Trabalhos de Conclusão de

Cu r so e ago ra es t ão

disponíveis para todos.”
O UniAnchieta estimula

alunos e professores a participarem de congressos e

eventos acadêmico-científicos, a fim de divulgarem

seus trabalhos, além de realizar anualmente um

evento próprio para a apresentação e avaliação de

trabalhos de iniciação científica.

“é extremamente gratificante ver os nossos

alunos publicarem artigos em revistas

internacionais. São artigos oriundos dos

Trabalhos de Conclusão de Curso e agora estão

disponíveis para todos.”

“é extremamente gratificante ver os nossos

alunos publicarem artigos em revistas

internacionais. São artigos oriundos dos

Trabalhos de Conclusão de Curso e agora estão

disponíveis para todos.”
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Portador de TOC
pode ter cotidiano

prejudicado
DOENÇA GERALMENTE TEM O DIAGNÓSTICO CONFIRMADO NA ADOLESCÊNCIA OU NO INÍCIO DA VIDA ADULTA. TRATAMENTO
MEDICAMENTOSO E TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL PODEM ALIVIAR OS SINTOMAS.

SE G U N D O I N F O R M A Ç Õ E S
COLHIDAS NO SITE DO DR.
D R A U Z I O V A R E L L A , O
T R A N S T O R N O O B S E S S I V O -
COMPULSIVO É UM DISTÚRBIO
P S I Q U I Á T R I C O D E A N S I E D A D E ,

CONSTANTE DO MANUAL DE DIAGNÓSTICO E
ESTATÍSTICA DE TRANSTORNOS MENTAIS (DSM IV)
DA ASSOCIAÇÃO DE PSIQUIATRIA NORTE-AMERICANA.
A principal característica da doença é a presença de crises
recorrentes de obsessão (pensamentos repetitivos) e compulsão
(ações repetitivas objetivando o alívio da ansiedade).
Referem-se por obsessão as ideias ou imagens repetitivas que invadem a
mente do portador involuntariamente. As compulsões (ou rituais) referem-
se às ações repetitivas executadas para evitar as obsessões ou aliviar seus
efeitos; esses rituais em geral se desenvolvem relacionados a limpeza, checagem

ou conferência, contagem, organização, simetria, colecionismo, e podem variar ao
longo da evolução da doença, ainda de acordo com Drauzio Varella. As crises

obsessivas normalmente são controladas quando a pessoa realiza o exercício da
compulsão que alivia a ansiedade (por exemplo, uma pessoa que tem obsessão por

limpeza poderá desenvolver o ritual de lavar as mãos numerosas vezes, mesmo
considerando que isso não faz sentido).

A doença é classificada em dois tipos: o subclínico, em que o portador sofre as
obsessões e rituais com frequência, sem que isso prejudique sua vida familiar,

profissional etc., e o estágio em que as obsessões persistem até a realização do ritual
que alivia a ansiedade. O tratamento do TOC geralmente combina medicamentos

antidepressivos e psicoterapia, principalmente a cognitivo-comportamental, que tem
sido mais bem-sucedida nesses casos.

Ainda que não esteja estabelecida uma causa definitiva para o desenvolvimento da
doença, estudos sugerem que o transtorno tenha uma base neurobiológica, concorrendo

ainda os fatores ambientais, psicológicos e o histórico familiar. Segundo Drauzio Varella, o
TOC pode acometer crianças a partir dos três ou quatro anos, mas o diagnóstico de certeza

e o início do tratamento ocorrem em geral nove anos depois do aparecimento dos primeiros
sintomas.

Muitas pessoas podem demonstrar comportamentos compulsivos sem que tenham TOC. É
importante conhecer as manifestações do transtorno e prestar atenção aos elementos que

podem sinalizar a presença da doença, iniciando o tratamento antes do agravamento dos
sintomas.

De acordo com Clerison Garcia, psicólogo e professor do UniAnchieta, é importante observar o
próprio comportamento e o dos familiares. Segundo ele, "é preciso observar a frequência de um

comportamento (lavar as mãos cinco vezes ao dia ou 20 vezes em um pequeno espaço de
tempo) e a intensidade (as mãos já estão machucadas e o indivíduo continua a higienizá-las),

pois o TOC influencia e modifica as relações, a dinâmica familiar e a conceituação da
realidade. Quanto antes os sintomas forem percebidos e o doente for encaminhado para

um psicólogo e/ou psiquiatra, melhor.''
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Aqui só falta você!Aqui só falta você!
www.anchieta.brwww.anchieta.br

Foto: Artfinal

Quando pensamos
em Brasil, quase sempre nos vem a

imagem de um povo alegre e dançante,
como sugere o Carnaval, uma

manifestação popular que ocorre de
diferentes formas em várias regiões do
Brasil. A fim de comemorar o Carnaval,
as Escolas Padre Anchieta realizaram

no último dia 5 uma festa para as
crianças do Ensino Fundamental.

Diversas fantasias, lanche comunitário,
brincadeiras e muita diversão fizeram

parte do evento.
Confira as fotos.

Turminha caprichou nas fantasias

Amigas inseparáveis

É hora de dançar, bailarina
Vale descansar um pouquinho também

E quem resiste a serpentinas e confetes?

Darth Vader esteve no carnaval do Anchieta
Sorriso para a foto

A princesa e o pirata
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SEJA UMA MUDANÇA DE

ESCOLA, DE TURNO OU

DE TURMA, QUANDO

ENCARADA COMO A

ABERTURA DE NOVAS

OPORTUNIDADES E

DESAFIOS, A

TRANSFERÊNCIA

ESCOLAR PODE TRAZER

MUITOS BENEFÍCIOS

PARA CRIANÇAS E

ADOLESCENTES.

NO INÍCIO DO ANO LETIVO, É COMUM
MUITOS ESTUDANTES MUDAREM DE
ESCOLA, DE TURNO OU DE TURMA,

PELOS MOTIVOS MAIS DIVERSOS. Às vezes, ocorre
mais de uma mudança simultaneamente, por exemplo
quando o estudante inicia um ciclo escolar.
A adaptação do aluno à nova situação se faz
necessária, mas como colocá-la em prática?
Estão em cena novas regras, rotina,
professores e amigos. Tanta novidade pode
assustar os mais pequenos e deixar
inseguros os mais velhos. Nesse período de
transição e adaptação, os pais podem
desempenhar um papel importante no
controle da ansiedade natural, amenizando
o medo e fortalecendo a confiança dos filhos,
para que eles enfrentem com mais tranquilidade
a nova etapa.
Para que os pais sejam bem-sucedidos nisso, devem
estar atentos à sua postura diante da nova etapa
vivida pelos filhos, controlando a própria ansiedade e
evitando demonstrações de receio e insegurança,
pois isso é percebido por eles. Se os filhos sentem
os pais seguros e confiantes quanto às mudanças,
com mais facilidade assumirão uma postura
semelhante.
É importante considerar a mudança como uma
oportunidade nova, que traz desafios a serem
enfrentados, enxergando-a com otimismo. Para que
alcancem essa percepção, os mais novos precisam da
atenção e do estímulo dos adultos. Em pouco tempo, e
conforme a nova rotina seja assimilada, a mudança
poderá ser vista como a melhor coisa que poderia ter
acontecido.

Elaine de Fatima Oliveira Chiesa, mãe do aluno Luiz
Fernando Chiesa, estudante das Escolas Padre Anchieta,

concedeu o seguinte depoimento sobre a mudança
enfrentada por seu filho: “O início do ano letivo causa

sempre muita apreensão nas crianças. Novas
expectativas são criadas, ansiedades e curiosidades

sobre a nova turma acompanham esse período de
retorno às aulas. Neste ano, meu filho está

cursando o 6ª ano do Ensino Fundamental e,
na volta às aulas, ficou muito surpreso com os
novos colegas de sala. Poucos coleguinhas dos

anos anteriores estão em sua turma. Num
primeiro momento, isso causou um certo

desconforto, afinal, como ficar sem os amigos
de tantos anos? Porém, já no segundo dia de

aula ele estava adaptado  à nova turma e disse
estar adorando conhecer novos amigos. Acredito

que ele tenha percebido que é muito bom aumentar o
leque de amizades e que algumas delas ele levará para

a vida toda".

Entender a
mudança como um processo contínuo na vida é

preparar de fato para o mundo adulto. Cabe à escola
acolher, apoiar,incentivar e encorajar os mais jovens no

processo de compreensão do outro, das diferenças e das
próprias potencialidades.

A equipe do Ensino Fundamental das Escolas
Padre Anchieta tem sempre um cuidado especial
com este período de adaptação, pois é na escola

que as crianças e os adolescentes vivenciam
situações que enfrentarão no futuro.

Sejam todos bem-vindos à nossa Escola e aos
novos grupos!

Transferência
escolar: como
encarar a mudança?
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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
7656 PROGRAMADOR DE C.N.C. 7705 ESTAGIÁRIO FISCAL

6886 ESTÁGIO EM ADMINISTRAÇÃO 7657 ESTÁGIO COMÉRCIO EXTERIOR 7706 ESTAGIÁRIO DE COMPRAS

7147 AUXILIAR TÉCNICO TELEFONIA 7658 ESTAGIÁRIO 7707 ESTAGIÁRIO ADMINISTRATIVO

7422 ANALISTA DE SUPORTE TÉCNICO 7659 ASSISTENTE DE TREINAMENTO 7708 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

7440 REPRESENTANTE COMERCIAL 7666 ASSISTENTE DE QUALIDADE 7709 VENDA INTERNA/EXTERNA

7501 DEPILADORA/DESIGN DE SOBRANCELHA 7667 ESTAGIÁRIO DE INFRAESTRUTURA 7711
ESTAGIÁRIO EM SEGURANÇA DO

TRABALHO

7542
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE

EMPILHADEIRA
7668 ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO PESSOAL 7712 ESTAGIÁRIO DE ECONOMIA

7544 CORRETOR DE IMÓVEIS 7669
ESTAGIÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE

EMPRESAS
7713 AJUDANTE DE PRODUÇÃO

7545 REPRESENTANTE COMERCIAL 7670 TÉCNICO LOGÍSTICO 7714
DESENVOLVEDOR DELPHI

PLENO/SÊNIOR

7551 ENGENHEIRO DE OBRAS 7671 ESTAGIÁRIO P.C.P 7715 ANALISTA DE MICROBIOLOGIA

7569
INSTRUTOR DE PROGRAMAÇÃO PARA

CRIANÇAS
7672 ESTÁGIO EM VENDAS 7716 ESTÁGIO EM ENFERMAGEM

7570
PROJETISTA DE ESQUADRIA DE

ALUMÍNIO
7674 ESTAGIÁRIO DE PESQUISA CLÍNICA 7717 ASSISTENTE DE QUALIDADE

7588 FORNEIRO 7677
ESTAGIÁRIO NÍVEL SUPERIOR I -

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
7718 NUTRIÇÃO

7589 CORTADOR 7678 ESTÁGIO ADM 7719 ESTAGIÁRIO T.I

7590 OPERADOR DE FURADEIRA 7679 ESTÁGIO EM RH/PSICOLOGIA 7720 ESTAGIÁRIO CONTABILIDADE

7591 SERIGRAFISTA 7680 ESTAGIÁRIO 7721 AUXILIAR ADMINISTRATIVO JURÍDICO

7594 ESTÁGIO EM ADM./GESTÃO COMERCIAL 7682 ESTAGIÁRIO EM T.I 7722
ESTAGIÁRIO EM ENGENHARIA

ELETRÔNICA

7604 OPERADOR DE E.T.E 7685 ESTÁGIO EM MARKETING 7723 CRONOMETRISTA

7611
TRAINEE - CONSULTOR EXECUTIVO DE

VENDAS
7687 ESTAGIÁRIO DA QUALIDADE 7724

ESTAGIÁRIO EM ADMINISTRAÇÃO DE

EMPRESAS

7614 ESTAGIÁRIO COMÉRCIO EXTERIOR 7688 ESTÁGIO EM COMPRAS 7725 ESTAGIÁRIO EM DIREITO

7617 ESTAGIÁRIO DE ANALISE SENSORIAL 7689 ESTÁGIO EM COMPRAS CONTROLLER 7726 ESTÁGIO CONTÁBIL

7619 ESTÁGIO EM SEGURANÇA ALIMENTAR 7692 ESTÁGIO ADMINISTRATIVO 7727 ESTÁGIO EM ESTÉTICA

7633 ESTAGIÁRIO EM COMUNICAÇÃO 7693 CHEFE DE PÁTIO 7728 ESTÁGIO EM VENDAS INTERNAS

7635 ESTAGIÁRIO EM INFORMÁTICA 7694 ANALISTA DE CUSTOS 7729 DESENVOLVIMENTO E PROGRAMAÇÃO

7638
ESTAGIÁRIO ADMINISTRAÇÃO - COM

EXTERIOR
7695 AUXILIAR DE FARMÁCIA 7730 RELACIONAMENTO COM CLIENTES

7639 ESTAGIÁRIO ENGENHARIA 7696 TÉCNICO DE INJEÇÃO DE ALUMÍNIO 7731 COBRANÇA/NEGOCIAÇÃO

7641
ESTAGIÁRIO PARA RECEPÇÃO

AMBULATÓRIO
7697 ESTAGIÁRIO ÁREA COMERCIAL 7732 ESTÁGIO EM T.I

7643 ESTAGIÁRIO 7698
PROFESSOR DE GESTÃO EMPRESARIAL PARA

CURSO PROFISSIONALIZANTE
7733 ASSISTENTE DE ENGENHARIA

7644 ESTAGIÁRIO 7700 ESTÁGIO LOGÍSTICA 7734 ASSISTENTE DE IMPORTAÇÃO

7654 AUXILIAR DE DESCRIÇÃO 7701 ESTÁGIO EM ENGENHARIA DE PRODUTO 7735 ASSISTENTE COMERCIAL

7655 CONTADOR 7702 ASSISTENTE FINANCEIRO 7736 AUXILIAR DE P.C.P

7704 ASSISTENTE DE P.C.P 7703 ESTAGIÁRIO
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Planejamento das
despesas promove

a saúde das
finanças familiares

MARINO MAZZEI, ECONOMISTA E PROFESSOR DO UNIANCHIETA, CONTA COMO ELABORAR UM PLANEJAMENTO FINANCEIRO E QUITAR AS
DÍVIDAS.

OANO COMEÇA, E A FAMÍLIA ESTÁ
EMPOLGADA, PLANEJANDO A VIAGEM
DE FÉRIAS. Porém, é preciso listar os gastos

mensais e verificar se o orçamento doméstico não
será afetado. Uma mudança de planos pode ser
frustrante, mas manter o equilíbrio das finanças
domésticas é fundamental. Se a crise financeira já é
uma realidade na vida da família, é preciso iniciar a
busca pela solução, o primeiro passo para uma vida

financeira saudável.
É necessário elaborar um plano financeiro que suporte a liquidação de compromissos
pendentes e permita uma vida tranquila, não necessariamente com queda na qualidade de
vida, mas com atitudes sóbrias e eventuais sacrifícios compartilhados entre todos os
atuantes, sejam eles contribuintes ou não da renda, mas certamente participantes dos
gastos.
O plano financeiro representa a elaboração de um fluxo de caixa, no qual estarão destacadas
as entradas de recursos e as despesas para a manutenção do cotidiano familiar. A liquidação
de saldos de cheque especial a descoberto e saldos de cartão de crédito em parcelamento
deve ter prioridade, pois os juros sobre essas dívidas são os mais elevados do mercado
financeiro.
Os bancos credores negociam o pagamento dessas dívidas, geralmente a custos bem
menores, o que permite que sejam liquidadas, mesmo que em prazos mais longos. Com a
liquidação das dívidas, a família pode voltar a investir em itens como atividades de lazer, ida
a restaurantes e outras coisas não indispensáveis ao bem-estar da família de modo geral.
O descontrole permanente na vida financeira de uma família pode trazer uma instabilidade
indesejável entre seus participantes, além dos desgastes que traz ao casal por sempre estar
envolvido com credores.
O plano financeiro exige que sejam reduzidos os gastos na medida do possível, partindo-se
daqueles que chamamos de “desperdícios financeiros” e que são facilmente identificados,
como energia elétrica, água, combustível, lazer, entre outros. Eliminando-se os gastos com
desperdícios e aqueles com compras e atividades dispensáveis, tem-se a real necessidade
financeira da família. A partir daí, o controle de fluxo permitirá identificar quando a família
poderá assumir despesas com itens eventualmente abandonados.

Matrículas abertas

FUNDAMENTAL | MÉDIO | TÉCNICO | 0800 772 8445



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


