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EM PALESTRA, O PROFESSOR DR. JOSÉ ARMANDO VALENTE DISCORREU A RESPEITO DO MODELO DE SALA DE AULA
INVERTIDA.

A ATIVIDADE É GRATUITA E ABERTA À POPULAÇÃO. AS VAGAS SÃO LIMITADAS.

Sustentabilidade e leis para o
sucesso em tempo de transformação

é tema de oficina no UniAnchieta

PALESTRAS

ASSIM COMO OCORRE EM TODAS AS ÁREAS, A EDUCAÇÃO ESTÁ
EM CONSTANTE TRANSFORMAÇÃO, PASSANDO POR DIVERSOS
DEBATES E ATUALIZAÇÕES PARA SE AJUSTAR ÀS

CARACTERÍSTICAS DO MUNDO CONTEMPORÂNEO.
Nos últimos dias, o corpo docente do UniAnchieta junto aos coordenadores dos
cursos e funcionários assistiram a palestra proferida por José Armando
Valente, referência em aprendizagem ativa por meio do método sala de aula
invertida.
Este método inverte a lógica de organização da sala de aula, ou seja, o aluno
estuda previamente o conteúdo da aula em casa e, com a orientação do
docente, fixa o seu conhecimento em sala de aula. Este processo valoriza o
papel do professor, otimiza o tempo de aula, permite o aprofundamento do
tema em questão e torna o aluno mais ativo no processo de ensino-
aprendizagem.
O objetivo do evento foi promover a compreensão dos docentes acerca do
papel das metodologias ativas no processo de ensino–aprendizagem.
De acordo com José Armando Valente, “os alunos estarão preparados para que
isso aconteça. Irão perder o comodismo de sempre, de esperar que os
professores peguem no pé para que algo seja bem feito. Sairão ainda mais
preparados para o mercado de trabalho. ”

ONÚCLEO DE EMPREGABILIDADE E RELAÇÕES EMPRESARIAIS DO
UNIANCHIETA OFERECE OFICINAS GRATUITAS À COMUNIDADE
ACADÊMICA E À COMUNIDADE EXTERNA. ABORDANDO TEMAS

DIVERSOS, O OBJETIVO DAS ATIVIDADES É OFERECER INFORMAÇÃO E
FORMAÇÃO DE QUALIDADE PARA A MELHORIA DA VIDA PESSOAL E
PROFISSIONAL.
Ministrada por Janete da Silva, a oficina “Sustentabilidade e leis para o sucesso
em tempo de transformação” tem por objetivo demonstrar que ser sustentável é
ser potencial. Tópicos como a doação do trabalho como trocas dinâmicas no
fluxo de energia, a lei da causa e efeito na vida pessoal e nas organizações, o

esforço como sucesso pessoal e organizacional, respeito como fonte de
realização, entre outros, serão trabalhados, a fim de cativar os participantes e
incentivá-los a pensar de forma diferente.
A atividade é válida para os estudantes da instituição como atividade
complementar, e todos os participantes receberão um certificado de presença
ao evento. A oficina acontecerá no sábado, 21 de maio, das 9h às 11h, no
Campus Pedro C. Fornari, prédio multidisciplinar, sala 59. O Campus Pedro C.
Fornari fica na Avenida Dr. Adoniro Ladeira, nº 94, bairro Jardim Jundiainópolis.
As inscrições podem ser feitas pelo site www.anchieta.br/nemp. Para mais
informações: 11-4527-3444.

Professor Dr. José Armando Valente
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CERTAMENTE VOCÊ JÁ OUVIU A FRASE ACIMA. MAS SERÁ QUE VOCÊ SABE EXATAMENTE O QUE COMER
ANTES DE DORMIR?

O UNIANCHIETA OFERECE O CURSO DE NUTRIÇÃO.
AS INSCRIÇÕES PARA O VESTIBULAR ESTÃO ABERTAS E

PODEM SER FEITAS PELO SITE WWW.ANCHIETA.BR

NUTRIÇÃO

MUITO ALÉM DE OBJETIVAR A
MANUTENÇÃO DO PESO IDEAL,
ALIMENTAR-SE DE FORMA

CORRETA ENVOLVE A ESCOLHA DE
ALIMENTOS ADEQUADOS PARA A
GARANTIA DE UMA SAÚDE PLENA. Em
épocas mais frias, sentimos a necessidade de
comer algum alimento mais quente no
período da noite ou de alimentos mais
pesados para sentirmos a sensação de
aconchego.
Ass im como nossas at iv idades e
compromissos vão diminuindo até a hora de
dormir, o metabolismo também vai
desace lerando, consequentemente,
gastamos menos energia. Por isso, a
quantidade e o tipo de alimentos ingeridos
nas últimas horas antes de descansar podem
ocasionar desconforto, azias, gases,
queimação, entre outros efeitos.
De acordo com a professora Taciana Davanço,
coordenadora do curso de Nutrição do
UniAnchieta, “devemos ingerir alimentos
leves, ricos em vitaminas e minerais, sem
excesso de gordura, açúcar e sódio. É preciso
pensar no equilíbrio e nunca exagerar,
principalmente antes de dormir. Uma dica boa
e recheada de saúde para a ceia é sempre

uma combinação de baixa carga glicêmica, fonte de fibras solúveis, fitoesteróis, compostos fenólicos e
ômegas. Já os chás são calmantes, como camomila, erva-doce, capim cidreira e hortelã, excelentes
para a ingestão antes de dormir. Melhor ainda se o chá for acrescido de lascas de gengibre, que é um
excelente antioxidante natural, que irá atuar no organismo durante o sono.”
Ainda sobre os alimentos ideais para a ceia, prossegue Taciana: “Outra dica importante é ingerir
alimentos que diminuam a liberação do cortisol, como abacate, cereja, aveia, alface e que também
ajudam a induzir o sono, evitando-se alimentos estimulantes, como café, chocolate, açaí, bem como
os alimentos diuréticos. Uma dica de 'momento beleza na nutrição' é a ingestão de uma colher de
colágeno dissolvido em uma xícara de chá calmante, como melissa e mulungu.”
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Em comemoração ao Dia das Mães, estudantes do Ensino Fundamental das
Escolas Padre Anchieta de Jundiaí participaram de uma sessão defotos com a

mãe, em uma cabinefotográfica especialmente instalada nas dependências da
instituição. Enquanto aproveitavam o momento, as mamães também puderam
colocar a conversa em dia e saborear um delicioso café. Na saída, cada mãe
recebeu o presente produzido na instituição com a participação dos estudantes,
como mais uma lembrança do evento especialmente preparado para marcar a

passagem do seu dia. Parabéns!

Sorriso no rosto é resultado de uma tarde divertida

Mamãe super emocionada

Um abraço forte
Mamães receberam um lindo kit manicure

Equipe Diretiva das Escolas Padre Anchieta
caprichou na decoração.

Parabéns para as mamães
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Enade:
A necessidade de um olhar mais técnico

OENADE, EXAME NACIONAL DE DESEMPENHO DOS

ESTUDANTES, É PARTE DE UM SISTEMA DE AVALIAÇÃO

QUE OBJETIVA ESTABELECER UM PROCESSO DE

REFLEXÃO SOBRE A REALIDADE DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO NO

BRASIL, POR MEIO DE UM EXAME REALIZADO PELOS

ESTUDANTES.
Com o propósito de valorizar os dados contidos nos relatórios técnicos

pedagógicos do ENADE que o

INEP-MEC disponibiliza aos

coordenadores de curso,

realizaram-se encontros de

integrantes do corpo docente do

UniAnchieta, a fim de promover

e aprimorar a compreensão

sobre as potencialidades e

fragilidades de cada curso da

instituição.
N o s e n c o n t r o s , d a d o s

estatísticos foram apresentados

e discutidos, ajudando a delinear

o perfil de avaliação que o

ENADE realiza. O exame possui

uma particularidade que o

diferencia das avaliações

cotidianas do estudante, pois,

além de conteúdo, são também

avaliadas competências e

habilidades. A maior parte do

exame é constituída por testes de múltipla escolha.
Analisando os dados técnicos, é possível criar estratégias pedagógicas

mais adequadas para manter a conduta sobre as atividades que estão

apresentando um retorno positivo e para sanar as eventuais dificuldades

apontadas pelos estudantes a respeito do exame.
De acordo com o professor Vanderlei Inácio de Paula, que coordenou as

atividades, “cabe ressaltar que o estudo dos dados técnicos permite

compreender e estimar o quanto o exame foi adequado no processo

A ACADEMIA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOCENTE DO UNIANCHIETA PROMOVEU ENCONTROS PARA DEBATE DO TEMA.

avaliativo, sendo possível determinar se houve um exagero na dificuldade

do exame. Há vários critérios, tais como índices de dificuldade e de

discriminação. O índice de dificuldade é útil para a identificação de

questões problemáticas, ou seja, questões que tiveram poucos acertos. O

modelo de avaliação, os tipos de itens e as características técnicas foram

discutidos em um formato de oficina. Dessa forma, os docentes tiveram a

oportunidade de se familiarizar com a elaboração de questões

semelhantes às do ENADE e

poderão favorecer a difusão e

aplicação de novos formatos

avaliativos”.
As análises dos itens do

ENADE de anos anteriores

permitiram disseminar as

discussões, a compreensão e

a análise crítica sobre os

temas apresentados. Por

meio dos dados estatísticos,

foi possível analisar o perfil de

ensino, identificando as

demandas , bem como

estimular os professores à

ut i l i zação de dados e

informações com maior

constância para nortear os

modelos de itens que possam

ser incorporados nas futuras

avaliações.

concluiu Vanderlei.

''A conscientização da realização de uma boa avaliação é

fundamental, pois além de permitir a coleta de dados mais

verídica do desempenho dos estudantes, permite o

fortalecimento da imagem do curso e, consequentemente, da

imagem dos estudantes egressos da instituição no mercado

de trabalho regional'',

Docentes participaram de atividades práticas nos laboratórios



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/
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CÓD VAGA CÓD VAGA CÓD VAGA

7422 ANALISTA DE SUPORTE TÉCNICO 7847 COORDENADORA DE EVENTOS 7905
AUXILIAR DE CONTROLE DE

QUALIDADE

7469 ANALISTA DE T.I JUNIOR 7849 ESTÁGIO ENGENHARIA 7907 ESTÁGIO

7544 CORRETOR DE IMÓVEIS 7850 VENDEDOR EXTERNO 7908
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO

TRABALHO

7545 REPRESENTANTE COMERCIAL 7855 ESTÁGIO T.I 7909 ESTÁGIO LOJA

7604 OPERADOR DE E.T.E 7858 ESTÁGIO JURÍDICO 7910 ESTÁGIO PRODUTO

7673 ESTÁGIO EXPORTAÇÃO 7861 PROFESSOR DE INGLÊS 7911 ESTÁGIO ENGENHARIA

7772
ASSISTENTE OU ANALISTA

CONTÁBIL
7863 ESTÁGIO ENGENHARIA 7912 ESTÁGIO

7778 ANALISTA DE CRÉDITO 7865 AUXILIAR CONTÁBIL 7913 ESTÁGIO

7786 ESTÁGIO ARQUIVISTA 7867 ESTÁGIO R.H 7914
VENDEDOR DE PRODUTOS

NATURAIS E SUPLEMENTOS

7787 AUXILIAR DE FATURAMENTO 7868 ASSISTENTE DE DEPTO. PESSOAL 7915 ASSISTENTE CONTÁBIL

7796 ESTÁGIO QUÍMICA 7869
ASSISTENTE DE PROCESSO

INDUSTRIAL
7916 EDUCADOR FÍSICO

7808 ESTÁGIO COMÉRCIO EXTERIOR 7877 ESTÁGIO QUÍMICA 7917 ASSISTENTE COMERCIAL

7813 VENDAS INTERNAS 7878 AUXILIAR DE ESTOQUE 7918 ESTÁGIO ENGENHARIA

7814 VENDAS EXTERNAS 7882 ANALISTA DE DEPTO. PESSOAL 7919 ESTÁGIO ENGENHARIA

7815 MECÂNICO AUTOMOTIVO 7885 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 7920
COORDENADOR INSTITUCIONAL

VOITTO

7820 LÍDER DE RESTAURANTE 7886
SUPERVISOR DE VENDAS

EXTERNAS
7924 ESTÁGIO

7821 TÉCNICO DE INFORMÁTICA 7888 ESTÁGIO QUÍMICA 7925 ASSISTENTE CONTÁBIL

7822
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE

IMPRESSORAS
7889 ESTÁGIO ENGENHARIA 7926 AUXILIAR CONTÁBIL

7823 ESTÁGIO MEIO AMBIENTE 7890 ESTÁGIO R.H 7927
NUBE OPORTUNIDADE DE

ESTÁGIO

7824
ASSISTENTE DE RECURSOS

HUMANOS
7891 ESTÁGIO ENGENHARIA 7928 ANALISTA CONTÁBIL

7828 ESTÁGIO 7893 ESTÁGIO 7929 AUXILIAR DE LABORATÓRIO

7829 ESTÁGIO JURÍDICO 7894 AUXILIAR 7930 TELEATENDENTE

7832 ESTÁGIO ENGENHARIA 7895 ESTÁGIO LOGÍSTICA 7931 ESTÁGIO ENGENHARIA

7833 ESTÁGIO ADMINISTRATIVO 7896
ESTÁGIO ATENDIMENTO AO

CLIENTE
7932 ESTÁGIO R.H

7837 ESTÁGIO 7897 ESTÁGIO 7934 ASSISTENTE DE VENDAS

7839 OPERADOR DE EMPILHADEIRA 7899 TÉCNICO LOGÍSTICO 7935 GESTOR DE LIMPEZA

7843 TÉCNICO QUÍMICO 7900 ESTÁGIO LOGÍSTICA 7936 AUXILIAR DE VENDAS

7903 ANALISTA DE PRODUTO 7901 TÉCNICO EM METROLOGIA 7937 ASSISTENTE FISCAL

7938
PROFESSORA DE ENSINO

FUNDAMENTAL I

EMPREGOS E ESTÁGIOS
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AECONOMIA NASCEU COM FORMA DE
INTERAÇÃO SOCIAL QUANDO, NA
ESCASSEZ DE RECURSOS, O HOMEM

ORGANIZOU SUAS ATIVIDADES E
RECONHECEU SUA PRÓPRIA AUTONOMIA.
Isto é visível em meados do século XI e XVII
através do excedente da produção de uma
economia de subsistência.
Ao observar o livro de Leo Huberman – História da
Riqueza do Homem – por exemplo, quando
alguém não tinha material suficiente para fazer
um casaco ou faltava habilidade para o mesmo,
havia o intercâmbio de mercadorias, e, para
atingir esse objetivo, buscavam-se novas
alternativas.
O propósito da economia não é estudar o nível de
interação desses grupos para explicar que sua
formação econômica individual se torna
indispensável para manter o status que ocupa na
sociedade, embora seja importante saber que é
economizando que atingimos interesses e ganhos
pessoais, não conseguimos observar que isso é
economia, porque a ciência verifica o
desenvolvimento da atividade produtiva como um
todo para medir o desempenho de uma nação.
Vale lembrar que Leo Huberman, no mesmo livro,
afirma: “[...] a riqueza de um país não deve ser
estimada como uma soma fixa de mercadorias
acumuladas, mas sim pela sua renda, não como
um estoque, mas como um fluxo”. Não é
economizando que faremos economia, mas
investindo em formas e conteúdo que gerem
renda, inovações tecnológicas e, por
consequência, desenvolvimento econômico.
Podemos utilizar o mesmo ponto de vista e

Economia, história,
crescimento e

desenvolvimento
econômico

Cartão de Crédito
Use com consciência

O uso do cartão de crédito, linha de

financiamento de consumo muito ofertada

e utilizada no Brasil, pode ser resumido de

duas formas:

· Uso consciente: o consumidor paga com

cartão suas compras, sabendo que, no

vencimento da fatura, terá o recurso

disponível para liquidar integralmente o

valor devido.

·Uso inconsciente: o consumidor paga com

cartão pela disponibilidade do crédito, sem

se preocupar com a necessidade de

recursos no vencimento da fatura, pois

sabe que poderá parcelar e pagar um valor

menor que o valor gasto.

A oferta de cartão de crédito pelos bancos

tem sido uma forma de fidelização do

cliente, mas o nível de inadimplência tem

feito com que as restrições a novos

usuários tornem mais difícil obter essa

modalidade de crédito financeiro.

Essa mesma inadimplência, que aumenta

o risco de calote dos usuários, faz com que

os encargos financeiros cobrados pelos

parcelamentos, atrasos e inadimplência

cresçam a níveis absurdos, que agora

atingem 434% ao ano, o que corresponde

a 14,98% ao mês.

Como exemplo, tomamos um saldo

devedor de cartão na faixa de

R$10.000,00; se esse saldo for rolado com

um pagamento de 15% ao mês, haverá um

saldo devedor, ao final de 12 meses, de

R$7.594,42, apesar de terem sido pagos

R$18.301,28 nesse período. Somente em

juros, no período de 12 meses, o valor

atinge R$15.895,70.

Diante disso, o consumidor deve ser

extremamente cauteloso no uso do cartão

de crédito, que pode ser uma alternativa

saudável, desde que seu uso seja

consciente.

MARINO MAZZEI, economista e

professor do UniAnchieta.

ALESSANDRA ZAMANA DA SILVA, ESTUDANTE DE ECONOMIA DO UNIANCHIETA,
EXPLICA O SURGIMENTO DA ECONOMIA.

ECONOMIA

relacionar com o Multiplicador de Keynes: a renda
aumenta conforme a quant idade de
investimentos, assim elevando o padrão de vida
da sociedade econômica. Então, o que é
necessário para fazer uma boa economia
concentrada no processo de desenvolvimento
econômico?
Ce lso Fur tado, na obra O mito do
desenvolvimento econômico, esclarece que “o
subdesenvolvimento tem suas raízes numa
conexão precisa, surgida em certas condições
históricas, entre o processo interno de exploração
e o processo externo de dependência. Quanto
mais intenso o influxo de novos padrões de
consumo, mais concentrada terá que ser a renda.
Portanto, se aumenta a dependência externa,
também terá que aumentar a taxa interna de
exploração. Assim, taxas mais altas de
c r e s c i m e n t o , l o n g e d e r e d u z i r o
subdesenvolvimento, tendem a agravá-lo, no
sentido de que tendem a aumentar as
desigualdades sociais''.
A partir disso, compreende-se por que uma parte
do país cresce enquanto a outra vive em
condições miseráveis. E é neste sentido que
observamos que o Estado investe pouco na
infraestrutura econômica, a ponto de não
extinguir o subdesenvolvimento, por isso é
c h a m a d o p o r F u r t a d o d e m i t o d o
desenvolvimento econômico. Para chegamos ao
estágio final, poderão ser necessárias algumas
décadas; necessitamos de vontade política e
compreensão da história para desvendar as faltas
e/ou falhas do sistema atual.



NÃO SE CONFORME.NÃO SE CONFORME.

ATREVA-SE!ATREVA-SE!

Vestibular

Administração
Arquitetura e Urbanismo
Biomedicina
Ciência da Computação
Ciências Contábeis
Ciências Econômicas
Comércio Exterior
Direito
Educação Física
Enfermagem
Engenharia Ambiental e Sanitária
Engenharia Civil
Engenharia de Alimentos
Engenharia de Produção
Engenharia Eletrônica
Engenharia Mecânica
Engenharia Química
Estética e Cosmética
Farmácia
Fisioterapia
Gestão de Recursos Humanos
Letras – Português/Inglês
Logística
Marketing
Nutrição
Pedagogia
Processos Químicos
Psicologia
Publicidade e Propaganda

www.anchieta.br


